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Overweging 6e zondag door het jaar 

Thema: Het woord is aan ons 

Lezingen: Jezus Sirach 15,15-20 en Matteüs 5,17-37  

of 20-22a.27-28.33-34a.37 

Zondag 16 februari 2020    R. Hornikx 

 

Goede mensen, 

We leven in een samenleving waarin veel burgers geneigd zijn alle 

verantwoordelijkheid af te schuiven op anderen.  

De arts is verantwoordelijk voor onze gezondheid. De regering moet 

zorgen dat de klimaatdoelen worden gehaald, anders gaan boze burgers 

naar de rechter om hun gelijk te halen. Zelf nemen veel burgers geen 

verantwoordelijkheid voor hun vervuilend gedrag. Ze gaan veelvuldig met 

het vliegtuig op vakantie, douchen langdurig, laten het afval los waar ze 

het niet meer nodig hebben en kijken toe hoe iemand die in het water is 

gevallen verdrinkt. 

 

In de eerste lezing legt Jezus Sirach de nadruk op de eigen 

verantwoordelijkheid van de mens. God, zo betoogt Jezus Sirach, heeft de 

mens, ieder van ons dus, de mogelijkheid gegeven om te kiezen tussen je 

verantwoordelijkheid nemen of je verantwoordelijkheid niet te nemen, een 

keuze tussen leven en dood. De weg die naar het echte leven leidt, naar 

vrijheid en vreugde ligt besloten in onze trouw aan de geest van de wet. 

En met de wet zijn hier de geboden bedoeld die God in ons hart heeft 

neergelegd. 

 

Over die wet -de wet die God in ons hart heeft neergelegd- gaat in het 

evangelie. In het Hebreeuws wordt wat wij vertalen met “wet” 

weergegeven met het woord Thora. Het woord “wet” is een misleidende 

vertaling van Thora.  

De Thora verwijst naar de eerste vijf boeken van de Bijbel en betekent 

niet “wet” zoals wij dat verstaan maar eerder “onderwijs”, 

“richtingswijzen” of nog beter “wegwijzen”. God wil ons de weg wijzen in 

ons leven.  

 

Nu hebben alle godsdiensten die zich baseren op een geïnspireerd boek, 

zoals de Bijbel en de Koran, het gevaar om in detail te treden en voor 

anderen voor te schrijven wat ze moeten doen en wat ze niet mogen 

doen. De Farizeeërs waren daar heel goed in. Over hen zegt Jezus: 

‘Luister goed naar wat ze zeggen, maar volg hun voorbeeld niet na.’ (Mt 

23,3) 
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Jezus is het eens met wat ze vertellen maar is het absoluut niet eens met 

hun levenshouding en -wijze. Een religie of godsdienst die precies 

voorschrijft wat gelovigen moeten doen leidt aan aderverkalking. Zo’n 

ziekte brengt ons dichter bij de dood dan bij het leven. Jezus zoekt op 

welke wijze de wet de mens van dienst kan zijn, zodat onze aders/relaties 

niet dichtslippen.  

Jezus wil niet zoals de Farizeeërs de nadruk leggen op de letter van de 

wet. Jezus zoekt naar de geest van de wet. Zoals we gehoord hebben is 

Jezus niet gekomen om de wet, de wegwijzer af te schaffen. Alleen trekt 

Jezus de woorden van de wet radicaal door. Radicaal in de meest letterlijk 

betekenis van dit woord: tot op de wortel. En dit in een dubbele 

betekenis. Op de eerste plaats grijpt hij terug naar de oorspronkelijke 

bedoeling van de wet en die ligt in het bevrijdende handelen van God zelf. 

God wil alle mensen bevrijden van alles wat hen bindt, vast houdt zodat 

mensen niet vrijuit kunnen leven. En ten tweede toont God aan dat de 

wortel van het kwaad niet ligt in de uiterlijke daad, maar in de innerlijke 

houding, in het hart van de mens. 

 

Het is voor iedereen van ons hier aanwezig volkomen duidelijk dat we in 

een democratische samenleving niet met elkaar kunnen samenleven 

zonder afspraken, regels en wetten. Of we gelukkig worden van al die 

regels en wetten is dan nog maar de vraag. Want als we de wetten niet 

naleven komen er nieuwe wetten. En zo ontstaan er wetten om de wetten 

te onderhouden. Hier wordt niemand vrolijk van. 

 

Gaat liefde tussen mensen niet verder dan van buitenaf opgelegde wetten 

en geboden eisen? Als een liefdesrelatie enkel bestaat bij de gratie van 

vanbuiten af opgelegde regels en wetten, zal die relatie niet lang stand 

houden. Wetten en regels zouden eigenlijk hulpmiddelen moeten zijn om 

als vrije mensen samen te leven. 

 

Een mooie illustratie van de verhouding tussen het van buitenaf 

onderhouden van wetten en de innerlijke houding vond ik in een kort 

verhaal uit de Joodse traditie: 

 

Een joodse geloofsleerling vroeg eens aan zijn leermeester: 

”Rabbi, waarom werd de tempel van Jeruzalem indertijd verwoest?” 

“De tempel is verwoest”, antwoordde de rabbi, “omdat de mensen van 

Israël de wet hadden gedaan.” 
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“Een merkwaardig antwoord, want de wet doen is toch goed?”, reageerde 

de leerling. 

“Jazeker”, ging de rabbi verder, “maar het is niet genoeg; het gaat om het 

van hárte doen wat Gods wil, het gaat erom dat we net iets meer doen 

dan waartoe we verplicht zijn.” 

 

De spanning tussen de uiterlijke wet en de innerlijke houding is duidelijk. 

In het evangelie van vandaag illustreert Jezus deze grondhouding zes 

keer. Vandaag hoorde we er over: niet doden, geen echtbreuk plegen en 

geen eed breken. Alle voorbeelden beginnen met dezelfde woorden: Jullie 

hebben gehoord dat er gezegd is: ‘U zult niet doden’. ‘Maar ik zeg jullie’, 

draag je broeder of zuster geen kwaad hart toe.  

 

Ik beperk me tot een korte toelichting bij het eerste voorbeeld dat Jezus 

geeft: Ge zult niet doden.  

In de toelichting hierbij schrijft Matteüs: ‘als je je offergave naar het 

altaar brengt, en je herinnert je daar dat je broeder/je zuster iets tegen je 

heeft, laat dan je offergave daar voor het altaar achter, en ga je eerst 

verzoenen met je broeder’.  

 

Ooit begon een oude pastoor zijn preek na het voorlezen van dit gedeelte 

uit de Bergrede met de woorden: ‘Blijft u vandaag toch maar zitten, want 

ik ben bang, dat we, als we goed geluisterd hebben, binnen een minuut 

weer buiten staan, op weg naar die ander die iets tegen ons heeft.’  

Dit zegt iets over de radicaliteit van Jezus’ woorden. Als we dit gedeelte 

goed tot ons laten doordringen dan onderkennen we een proces in de 

gedachtegang van Jezus.  

Want aan het werkelijk doden van iemand gaan elke stappen vooraf. 

Jezus betrekt dit gebod op meer handelingen dan zijn leerlingen 

aanvankelijk hadden gedacht. Het moorden begint, in de ogen van Jezus, 

al bij het moment dat een mens in woede ontsteekt en kwaad wordt op 

iemand. Dan volgt het scheldwoorden naar het hoofd van iemand 

slingeren. Wie tegen iemand ‘domkop’ zegt of ‘leeghoofd’, heeft in zijn 

hart de ander vermoord. Niet bij de moord begint het kwaad, maar bij de 

woede die wortel schiet in ons hart. 

 

Zo is het ook met de andere voorbeelden die Jezus geeft. Niet bij 

echtbreuk, maar bij de begerige blik die de ander tot object van begeerte 

maakt, begint het kwaad. 
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Niet uit een dure eed moet de waarheid van onze woorden blijken, maar 

alles wat we zeggen en uitspreken dient waarachtig te zijn. 

 

En dan is nu het woord aan ieder van ons om te leren leven naar de geest 

van de wet, naar de richtingwijzers die God ons meegeeft om in liefde met 

elkaar te leven. Jezus navolgen is niet strikt de letter van de wet volgen. 

Maar de wet vertalen naar je hart en met anderen omgaan zoals jij wilt 

dat met jou wordt omgegaan. 


