
Fonteinkerk, 3 maart 2019 
Lezingen: Genesis 3:1-5, Lucas 6:27-42 en Mattheüs 5:46-48 
 
Volgens het Enneagram bestaat er een type mens dat “de Perfectionist” wordt genoemd. Dat 
zijn de mensen die je in elke samenleving, in elk bedrijf en in elke kerk heel hard nodig hebt, 
want het zijn idealisten die diep verlangen naar een eerlijke, rechtvaardige, ordelijke wereld. 
Ze letten dan ook scherp op kwaliteit en nemen geen genoegen met half werk. Maar ze zijn 
altijd boos. Boos op hun omgeving, omdat die altijd maar weigert om te voldoen aan hun 
torenhoge kwaliteitseisen. Maar ook boos op zichzelf, omdat het hun elke dag opnieuw wéér 
niet lukt om volmaakt te leven en perfect werk af te leveren. Het Enneagram zegt dan: als een 
perfectionist in balans wil blijven, dan moet hij zich oefenen in geduld en overgave, in ver-
trouwen op groei en in het vermogen om af en toe eens om zichzelf te lachen. 
 
Nelson Mandela werd wereldwijd als een held en een heilige beschouwd, door  zijn enorme 
vermogen om zijn vijanden te vergeven, om bewust af te zien van het “oog om oog, tand om 
tand”. Hij geloofde oprecht in het goede in ieder mens, het goede óók in de meest wrede en 
racistische Afrikaner, en daarom kon hij zijn wraakgevoel overstijgen. Dat geloof in het goede 
van de mens sprak ook uit de oprichting (een idee van aartsbisschop Tutu) van de Waarheids- 
en Verzoeningscommissie; als nou de misdadigers van het blanke regime hun fouten zouden 
opbiechten, en tegenover hun slachtoffers oprecht spijt zouden betuigen, dan zou er vergeving 
mogelijk moeten zijn. Zonder vergeving, zonder verzoening kunnen mensen immers niet met 
elkaar verder. Door deze manier van denken en handelen kreeg Mandela de status van een on-
aantastbaar, bijna volmaakt mens. Maar er leeft in Zuid-Afrika ook kritiek op hem. Een tijd 
geleden zei de jonge documentairemaker Khalo Matabane in een interview: “Wat ik echt een 
fout vind, is die naïeve Waarheids- en Verzoeningscommissie die na de afschaffing van 
apartheid werd ingesteld. Mandela heeft de geweldplegers er gewoon mee weg laten komen.”  
 
Deze Matabane vindt niet alleen dat de blanke misdadigers berecht hadden moeten worden, 
maar ook dat Mandela iets onmogelijks van zijn volk heeft gevraagd. “Mandela heeft de lat 
enorm hoog gelegd voor die zwarte Zuid-Afrikanen die niet zo makkelijk kunnen vergeven.” 
Dat is een veelzeggende uitspraak: is het niet irreëel en zelfs genadeloos om zóveel van je 
mensen te verwachten?? 
 
Dat gevoel dat de lat veel te hoog ligt en dat er iets onmogelijks van ons wordt verwacht, zou 
je óók kunnen krijgen bij het horen van Jezus’ woorden in Lucas 6. Goed zijn voor wie jou 
haten, ook je andere wang toekeren, je vijand liefhebben, barmhartig zijn als God… Mattheüs 
praat zelfs over “volmaakt zijn als God”. Wie brengt dat in vredesnaam op? Wie komt er ook 
maar in de búúrt van volmaaktheid? Jezus’ woorden in deze Veldrede (Lucas) en Bergrede 
(Mattheüs) zijn wel de “Grondwet van het Koninkrijk Gods” genoemd. Maar hoe realistisch is 
dat Koninkrijk als de lat zó hoog ligt? 
 
Vlak voor de preek zongen we Gezang 537, een lied dat eindigt met: “Jezus zegt: mensen, 
bemin elkaar. En Jezus’ woord zal ons bevrijden.” Daar ligt ergens de sleutel. Ik kom hier 
alleen maar uit als ik in deze woorden iets van bevrijding probeer te horen. Om een voorbeeld 
te noemen: soms lijkt vergeving een onmogelijke opgave; bijvoorbeeld als de persoon die jou 
gekwetst heeft géén berouw wil tonen. Dan dreigt het gevaar dat jij verlamd raakt door wat 
jou is aangedaan. Het kan je hele leven gaan beheersen, overheersen. Dan heeft die ander jou 
dus voorgoed in zijn macht, in haar greep. Toen Mandela na 27 jaar gevangenschap als vrij 
man naar buiten liep, besloot hij om in alle opzichten vrij te blijven. Op een keer verwoordde 



hij dat als volgt: “Toen ik naar buiten liep, mijn vrijheid tegemoet, wist ik, dat als ik niet al 
mijn angst, haat en bitterheid zou achterlaten, dat ik dan nog altijd gevangen zou zijn…”  
 
Mensen houden zichzelf en elkaar soms jarenlang in een ijzeren greep, door elkaar niet te 
kunnen vergeven. Dan is vergeving genezend en bevrijdend. Vergeving kan jou verlossen van 
een innerlijke gevangenis, kan van jou weer een vrij mens maken. Dat gaat niet vanzelf, dat 
gaat langs de weg van verdriet en woede: verdriet om de pijn die is aangericht te beseffen en 
een plaats te geven, en woede om die ander uit je ziel te verwijderen, zodat je hem of haar 
weer kunt zien als een gewoon mens. Dat kost veel tijd en veel doorzettingsvermogen. Maar 
wie niet vergeven kan, gaat er vaak zélf het meest onder gebukt. Misschien dat Jezus daarom 
zo aandringt op vergevingsgezindheid. Zijn naam betekent: “God redt, God bevrijdt,” en 
daarin klinkt Gods diepste bedoeling door. De God van Jezus is de God van de Exodus, die 
een mishandeld volk bevrijdt uit de slavernij van Egypte. Alles wat deze God zegt en doet, 
mag je uitleggen binnen het kader van bevrijding. Zo heeft ook vergeving met bevrijding te 
maken: laat je niet klein maken door het verleden, niet door de missers van jezelf en niet door 
de misdaden van anderen, maar loop rechtop, en leef als een kostbaar en vrij mens…  
 
“Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven…” We hebben het 
Nelson Mandela zien doen, we hebben het Mahatma Gandhi zien doen, we hebben het Jezus 
zelf zien doen. Jawel: de lat ligt hoog. Maar die ligt niet zo hoog om ons klein te houden met 
een onhaalbaar en schuldgevoel veroorzakend volmaaktheidsideaal, maar als een richting-
wijzer naar de vrijheid, als weg om jezelf weer een kans op geluk te geven. En door deze bril 
moeten wij dus alle woorden van deze Veldrede lezen: ze zijn niet bedoeld om ons klem te 
zetten, klein te maken en ons onze tekorten onder de neus te wrijven, maar om ons vrij te 
maken van alle denkwijzen en leefpatronen die ons gevangen houden. 
 
Maar wat betekenen dan die woorden: “Wees volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt 
is…”? Het betekent in ieder geval NIET dat wij net als God moeten zijn. Dat werd wel duide-
lijk uit Genesis 3: het is voor de mens een grote valkuil om als God te willen zijn en daarmee 
de menselijke maat uit het oog te verliezen. Als mensen hun beperkingen ontkennen en hun 
begrenzingen willen overstijgen, dan gaat het mis, met vaak gruwelijke gevolgen. Wij moeten 
niet als God willen zijn, en we moeten niet als Jezus willen zijn. Dat is te hoog gegrepen! 
Mattheüs gebruikt het woord “teleios”, het Griekse woord voor “heel, volledig, gaaf”. Dit 
woord heeft met “telos” te maken: doel, bestemming. Mattheüs wil dus óók zeggen: je op je 
doel richten, tot je bestemming komen. Dan gaat het over heel andere zaken dan volmaakt-
heid, of we dat nu in moreel of esthetisch opzicht bedoelen. Jezus geeft één voorbeeld van de 
“volmaaktheid” van God: “Hij laat zijn zon opgaan over goede en slechte mensen, en laat het 
regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.” Lucas maakt daarvan: “… Hij (God) is 
goed voor wie ondankbaar en kwaadwillig is.” God handelt zoals Hij is, en zó komt Hij ook 
tot zijn bestemming: zijn warmte en liefde gelden voor iedereen. Dat is een gaafheid, een 
heelheid die veel verder gaat dan een moralistische volmaaktheid die geen kwaad wil zien en 
“slechte” mensen buitensluit. Lucas gebruikt niet het woord “volmaakt” maar heeft het over 
“barmhartig”: “Wees barmhartig, zoals jullie Vader barmhartig is.” Dat is in dit verband een 
verhelderend woord: God is zoals Hij is, barmhartig, en Hij kan dus alleen maar handelen 
vanuit die barmhartigheid, die geldt voor alle mensen. 
 
Wij mensen maken van “volmaaktheid” vaak iets heel krampachtigs: we dwingen onszelf tot 
het doen van goede daden en het denken van verheven gedachten. We willen een halve of hele 
heilige zijn. Daarbij proberen we onze minder gunstige eigenschappen zoveel mogelijk te 
onderdrukken. Maar als God zijn zon laat schijnen voor goede EN slechte mensen, zouden wij 



ons licht moeten laten gaan over het goede EN het slechte in onszelf. Dat begint met het 
accepteren van onze schaduwzijden. Onze agressieve gedachten, onze gevoelens van wrok, 
jaloezie en haat, alles waar we bang voor zijn en alles waarvan we walgen, - het mag er 
allemaal zijn. Denk bijvoorbeeld eens aan de wraakpsalmen in de bijbel: liederen die laten 
zien dat haat en woede er mogen zijn, zonder voorbehoud. God wijst ons daarin niet af; ook 
de diepste, zwartste emoties mogen zichtbaar worden. Het is niet zo dat zij ons handelen 
mogen bepalen, maar ze mogen er wel zijn! Als wij onze schaduwzijden niet erkennen en 
aanvaarden, dan gaan zij zwerven en spoken, en ons meer en meer in de greep krijgen. Je kunt 
pas vrij zijn als je jezelf accepteert, met je goede EN je minder goede eigenschappen. 
Zoals God dus alleen maar volmaakt kan zijn door te zijn wie Hij is, zo kunnen ook mensen 
alleen maar volmaakt zijn door hun menselijke beperkingen te accepteren en te worden wie 
zij zijn. Niet de drang naar perfectie maar de erkenning dat je een beperkt en feilbaar mens 
bent, leidt ertoe dat je innerlijk vrij wordt. Vanuit die vrijheid kun je gaan doen wat in je 
vermogen ligt, kun je je grenzen proberen te verleggen en een beter mens proberen te worden, 
want als je je alléén maar zuchtend neerlegt bij je menselijke onmacht en beperktheid, houd je 
óók jezelf gevangen. 
 
Volmaaktheid heeft dus te maken met: tot je bestemming komen, worden wie je bent, toe-
geven dat je een begrensd, beperkt mens bent, en tegelijk ook weer niet gemakzuchtig je 
neerleggen bij je beperktheid. Het is een kwestie van evenwicht. Johannes Calvijn, die zich 
als geen ander van menselijke beperktheid bewust was, geeft in zijn Institutie (derde boek, 
einde van het zesde hoofdstuk) een prachtig pastoraal advies: “Niemand toch zal zó ongeluk-
kig voortlopen, dat hij niet tenminste een klein stukje van de weg dagelijks aflegt. Laat ons 
dus niet ophouden het hierop toe te leggen, dat we voortdurend IETS vorderen op de weg des 
Heren, en niet de moed laten zinken vanwege de geringheid der vordering. Want ook al 
beantwoordt de vordering niet aan onze wens, toch is de moeite niet verloren wanneer de dag 
van heden die van gisteren overtreft; laat ons slechts met oprechte eenvoudigheid zien naar 
ons doel, en streven naar de eindstreep, niet onszelf vleiend en strelend, en ook niet aan onze 
gebreken toegevend, maar in een voortdurend streven ons hierop toeleggend, dat we beter 
worden dan we zijn…” 
 
Een gaaf, heel, integer mens worden, een mens die zich innerlijk vrij voelt: dat is volmaakt! 


