
 

Wat doen we met moeilijk verteerbare teksten in heilige boeken?  
Wat doen we wanneer we ermee geconfronteerd worden door critici - dagelijks wordt 
allerhande geloof aangewezen als wortel van gewelddadige conflicten?  
Wat doen we met gewelddadige neigingen van religies,  
met de lijken in de kast van de kerkgeschiedenis?  
 
Laten we beginnen met de teksten: doorgaans zijn we geneigd om er omheen te 
lezen. Ik doe dat ook. In een kerkdienst laat ik moeilijke passages meestal wel staan, 
maar bij een uitvaart bijv. wil ik ons er toch niet mee confronteren. En dan zijn er nog 
de hoofdstukken die ik nooit lees – omdat ik iets opbouwends zoek en daar weinig 
van verwacht. 
Maar ja, dan kan toch spannend zijn. Ik maakte een keer mee dat een lector ter 
plekke niet doorlas bij psalm één, waar de weg van de goddeloze doodloopt.  Ik had 
de passage nodig voor mijn overdenking, dus ik heb hem extra aangehaald. Het 
grappige is natuurlijk dat juist dán alle aandacht op zo'n passage valt: iedereen ziet 
ineens de olifant in de kamer.  
 
Dus ja: de olifant is er. Om de teksten heen lezen werkt een tijdje, maar niet echt. 
Ook omdat bijbellezing dan bloemlezing wordt: een boeket waar we de 
onwelriekende, of half verwelkte bloemen eruit hebben gehaald. 
De bijbel als bloemlezing -  is dat werkelijk wat we willen? Moeten we op die manier 
de inhoud van de Bijbel naar onze eigen hand zetten?  
Hoe makkelijk maken we het ons daarmee, en hoe moeilijk voor de Ene om ons te 
bereiken, door het cordon van het eigen morele gelijk heen te komen, 
kans om ons naar zijn eigen hand te zetten?  
 
Mijn insteek is:  
Zeker, geweld heeft een gevaarlijke kant, maar het niet willen zien van geweld 
evenzeer.  
We moeten de weerstand tegen deze teksten onderzoeken, en ook de geschiedenis 
van deze teksten door de eeuwen heen. Beetje veel voor een zondagochtend, maar 
u hebt er dan ook drie weken voor. Ik geef een paar voorbeelden. 
  
Bekend struikelwoord in de psalmen zijn de vijanden. En soms is het ronduit ergerlijk 
dat juist prachtige poëzie ie ons rechtstreeks aanspreekt toch weer eindigt met de 
vijanden.  
Sommige psalmdichters worstelen met de vraag waarom het de slechterikken het 
toch zo goed hebben. Gaan deze passages dan over Gods tegenstanders, gevecht 
met de goddeloze ander?  
 
Of niet eigenlijk om het omgaan met afgunst, jaloezie? en de gevaarlijke potentie 
ervan? En zou het lezen van deze psalmen de vrome bidder kunnen oefenen in het 
omgaan met de eigen afgunst? Voor etnische conflicten en etnisch geweld is afgunst 
een dankbaar voertuig - wie leert zijn eigen afgunst te herkennen en hanteren is daar 
vermoedelijk minder vatbaar voor. Deze psalmen kunnen daarbij helpen. Kunnen. 
 
  



Psalmen zijn persoonlijke gebeden, ego-documenten. Misschien naast de brieven 
van Paulus de meest persoonlijke getuigenissen die we hebben. Het perspectief is 
bijna altijd een IK – dit nodigt uit me ertoe te verhouden.  
Wat is mijn rol, mijn plek hierin en mijn ervaring hiermee - dan is er een kans dat de 
bidder er persoonlijk aan groeit. We doen psalmen recht wanneer we ze zó lezen, als 
toetssteen of thermometer voor haar of hem die bidt. En niet als aanwijzing voor 
collectief handelen. 
 
Over de verzuchtingen t.a.v. de vijanden wordt ook vaak gezegd: er wordt niet 
opgeroepen tot geweld, maar handelen wordt bij God gelegd. Breng de zondaars 
om! Is geen oproep om zondaars te doden. Vergeld geen kwaad met kwaad, neem 
geen wraak. Het is aan mij zegt God staat bij Pauls (Rom 12) - niet aan jou.  
Een belangrijke gedachte, en P heeft er wrs aan bijgedragen geweld te beteugelen.  
 
Maar toch niet voldoende: de kruisvaarders die in de 11e-13e eeuw vol geloofsijver 
naar het hl land trokken om de heilige plaatsen te - ja wat?  koloniseren? bevrijden? 
beschermen? werden weggestuurd met deze psalmen op hun lippen. Het geweld 
werd gelezen als aanwijzing en goedkeuring van collectief handelen, van geweld 
tegen de goddelozen. Dan komen er ongelukken. 
Of de kruisvaarder daarnaast ook Paulus hebben gelezen weet ik niet; ik heb er geen 
studie van gemaakt maar ik vrees van niet. 
 
Dus ja: gewelddadige teksten kunnen gebruik van geweld stimuleren en hebben dat 
gedaan. Het christendom is hier geen uitzondering op. Het is tijd om deze en vele 
andere zwarte bladzijden niet te ontkennen. 
 
En nog eens ja: gewelddadige teksten hebben een functie. zij confronteren ons met 
geweld en motieven van geweld - zoals afgunst. Confronteren: je moet je ertoe 
verhouden, bij jezelf te rade gaan, bij God in gebed... 
 
We lezen mee met de gelovige dichter van psalm 139 
We lezen me met deze vrome, moedige zoeker, openhartig in zijn zoeken en vinden 
 
Hij daalt af in zich zelf en vind daar God;  
 
Stijgt boven zichzelf uit – verliest zich in tijd en ruimte  
Voor mij achter mij 
Is God 
U omvangt mij van voren en van achteren 
Mijn staan en opstaan worden uw weten 
Ben ik uit uw vrees uw verwondering ontstaan? 
 
Helemaal in God zijn is zijn denkoefening  
en een diepe ervaring – een mystiek, spiritueel moment 
Wonderbaarlijk  
Vreugdevol 
Dankbaar 
 
 
 



En nog dieper gaat het: 
Zelfs duisternis is niet duister meer 
Uw licht schrikt niet voor duister 
(Lloyd Haft) 
 
Daar 
In die duisternis, treft hij op zijn eigen duisternis 
Op de felheid van de woorden, van de mening over de medemens 
die hij vindt in zijn hart 
en die hij in vroomheid in zijn diepe weten laat vallen 
 
Felle liefde voor God  
– haat voor de jou haten toch? Hij vraagt het, alsof hij geschrokken is van de 
uitbarsting. 
Maar toch: het liefst wil hij de goddeloze kwijt, straffen. vernietigen 
 
En dan duikt hij op uit deze diepte en ziet het lelijke gezicht van zichzelf 
Toets mij, herken mijn hart. Dat ik niet op een doodlopende weg ben  
maar blijf op uw weg. 
Haat en liefde lijken de linker en rechter schoen, psalmdichters lopen op beiden. En 
wie weet - wij ook. Dat kan eigenlijk alleen ieder voor zich beantwoorden.  
 
Jezus suggereert in de bergrede dat het anders kan en anders moet: liefde als gebod 
moet verder gaan dan het alledaagse. En al lijkt de liefde tot de vijand  mijlenver af te 
staan van de diepte van de dichter die we lezen in onszelf: 
Ik vind dit troostrijk en helpend.  
 
Jezus toetst niet onze haat – en veroordeelt die – maar onze liefde. Liefde is een 
prachtig woord – maar let op dat. Liefde is ongemakkelijk. Je geliefden liefhebben is 
geen kunst, niets bijzonders.  
 
We kunnen worden aangesproken op onze kwade neigingen: afgunst, haat. Dat 
doen de psalmen. Jezus spreekt ons aan op onze liefde:  
Hetzelfde maar klinkt al heel anders. De maat van mijn liefde.  
Wie geldt mijn liefde? Mooie uitdaging, 
 
Zo kan de bijbel kans zijn om af te dalen in mijn diepe ervaring, om de Ene daar aan 
te treffen 
En dat Zij míj daar aantreft: ook mijn weifelend en tweeslachtig hart.  
Zo wordt het cordon van mijn eigen morele gelijk poreus, 
En heeft de Ene kans om jou te bereiken  
En te omgeven, omarmen.  
Van voren en van achteren. 
Amen. 
 
 
 
 
 


