
Naïef? (Mattheüs 5, 38-42) 

Jullie hebben gehoord dat er gezegd is: Oog om oog en tand om tand. Maar Ik 

zeg jullie een zaak niet uit te vechten met iemand die je kwaad heeft gedaan. 

Maar als iemand jou een klap op je rechterwang geeft, houd hem dan ook de 

ander voor. Als iemand een geding tegen je aanspant om je hemd te krijgen, 

geef hem dan ook je jas. Als iemand je dwingt hem een mijl te begeleiden, ga er 

dan twee met hem mee. Geef aan wie jou iets vraagt, en wend je niet af als 

iemand van je wil lenen.  

Korte overdenking. 

Keren wij de andere wang toe? Of voeden we de hongerigen, laven we de 

dorstigen? Bezoeken we de zieken en gevangenen? Kleden we de naakten? 

Herbergen we de vreemdelingen? Ontvangen we iedereen even warm en 

hartelijk? Of worstelen we in ons dagelijks leven met de boodschap van Jezus? 

Is het wel realistisch wat Jezus vraagt? Of toch echt onbereikbaar? Is het wel 

mogelijk? Of is het naïef? Het zijn de vragen die we ons stellen. 

Naïef zijn betekent dat je iemand anders gemakkelijk vertrouwt of gelooft. Dat 

je té goed van vertrouwen bent. Vertrouwen is goed. Maar té goed van 

vertrouwen… Dat klinkt misschien toch negatief…  

Kun je eigenlijk wel té goed van vertrouwen zijn? Of zeg je dat alleen als je er al 

vanuit gaat dat je bedrogen wordt… of als je berekenend bent.  

Wat zegt ‘naïef’ over iemand? Een naïef iemand gaat onbevangen en 

ongekunsteld door het leven. Voor mij klinkt dat als iets positiefs. Voor mijn 

gevoel geven onbevangen en ongekunstelde mensen lucht. Je hoeft er niet bij 

op je hoede te zijn. En dat is prettig. Maar blijkbaar zijn we toch iets anders 

normaal gaan vinden. Op onze hoede zijn. Een beetje berekenend leven… Maar 

hoe realistisch is het om te denken dat we daarmee een betere wereld krijgen? 

Is het niet juist die naïeve manier van leven van Jezus, wat ons al eeuwen 

inspireert? Of houdt het geweld ons méér bezig… Zijn dood aan het kruis. 

Hebben we niet onbedoeld of ongewild een oorzakelijk verband gelegd tussen 

Zijn goede leven en de gewelddadige dood die er op volgde?  

Hoe realistisch is Jezus eigenlijk in wat Hij ons aanraadt te doen? Is waar Hij 

zich sterk voor maakt, iets wat wij kunnen? Of is het een onbereikbaar ideaal? 

Is het mogelijk wat Hij wil, of is het naïef?...  Zijn dit wel de goede vragen? 



Of kunnen we beter vragen: zijn wij wel realistisch? Willen we wel écht sterk 

maken voor een betere wereld? Een wereld die Jezus ons liet zien. Of heeft zijn 

kruisdood ons bang gemaakt? Zorgde die ervoor dat we op onze hoede zijn… 

zeker niet té goed van vertrouwen…  

En misschien heeft ons voorstellingsvermogen ons wel in de steek gelaten. Zijn 

we moedeloos… Misschien besteden we daarom wel te veel aandacht aan het 

betwijfelen van de weg van Jezus.  

Misschien is het tijd om onszelf andere vragen te stellen. Als we bang zijn, 

wantrouwend, te weinig voorstellingsvermogen hebben, kunnen we dan niet 

beter dáár wat aan doen? Wát kunnen we doen om naïviteit te behouden? Of 

om die opnieuw in elkaar aan te wakkeren… Om vanuit onbevangenheid te 

leven. Vanuit vertrouwen… vanuit geloof dat de wereld écht beter kan en dat 

wij daar een rol in spelen. Zou dat ons niet méér energie geven? Energie die we 

kunnen gebruiken bij het werken aan die betere wereld. 

Ongekunsteld… Onbevangen… Zonder angst… de andere wang toekeren… 

werken aan barmhartigheid… het leven van je medemens centraal. Zullen we 

het maar gewoon doen? We kunnen het allemaal tot onze eigen realiteit 

máken. Daarmee realistisch zijn. In al onze kwetsbaarheid. Kwetsbaarheid die 

er ook is wanneer we bang zijn… wantrouwend… moedeloos.  

Laten we in onszelf vertrouwen.... geloven. 


