
Fonteinkerk, 23 februari 2020 
 
Liturgie: 
Intochtslied Psalm 146c, verzen 1, 3 en 4, Alles wat adem heeft 
Kyrië 
Glorialied, Lied 214, verzen 1, 2, 4, 5 en 8, Het licht dat weer opnieuw begon 
Eerste schriftlezing: Exodus 2: 11-22 (LINK naar tekst) 
Tweede schriftlezing: Mattheüs 5: 38-48 (LINK naar online bijbel) 
Zingen, Lied 537, verzen 1, 3 en 4, Zo spreekt de Heer 
Uitleg en verkondiging 
Zingen, Lied 1014, Geef vrede door 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
Collecte 
Slotlied, Lied 316, Het woord dat U ten leven riep 
 
Overweging: 
Enkele weken geleden stond er een column in Trouw met als titel: “Minder uit het leven 
halen.” De aanhef daarvan was mij uit het hart gegrepen: “Alles uit het leven halen wat erin 
zit, hoor je alom. Dus bungeejumpen, schansspringen en festivals, allemaal op de bucketlist. 
Is dat aan te raden? Eerlijk gezegd moet ik er niet aan dénken om alles uit het leven te halen 
wat erin zit. Bij de gedachte alleen al word ik moe.” De schrijver, Willem Pekelder, benoemt 
enkele nadelen van onze neiging om alles eruit te halen wat erin zit: sociale stress, lawaai en 
vervuiling. En hij concludeert: “Zo bezien moeten we wellicht juist minder uit het leven halen 
dan erin zit.” 
  
De gevolgen van deze “gulzige” levenshouding zijn op vele plaatsen omschreven. Een paar 
jaar geleden verscheen het boek “De prestatiegeneratie” van de jonge acteur (23 jaar) Jeroen 
van Baar. Hij omschrijft zichzelf en zijn generatiegenoten als enorme geluksvogels: ze hebben 
alle vrijheid en alle mogelijkheden om te studeren en te worden wat ze maar willen. Van hun 
ouders hebben ze de boodschap meegekregen: “Je kunt worden wat je wilt, zolang je het maar 
leuk vindt!” Van Baar beschrijft hoe er aan die vrijheid een keerzijde zit: als de wereld zó 
voor jou openligt, dan heb je toch eigenlijk de plicht er iets heel moois van te maken, en uit je 
studie, je werk, je relatie, je leven te halen wat erin zit. Je voelt de plicht om op alle terreinen 
de top te halen, te schitteren en te stralen. En dat leidt tot een voortdurende ontevredenheid en 
onzekerheid. Want hoe weet je nou wat de beste baan, de fijnste relatie of de mooiste carrière 
is? Er is toch altijd een betere baan, een boeiender man of vrouw, een mooier huis denkbaar?  
 
Van Baar vertelt uit eigen ervaring hoe al die torenhoge verwachtingen tot grote teleur-
stellingen en enorme stress leiden. En ook tot een gevoel van doelloosheid. In een van de 
laatste hoofdstukken beschrijft hij hoe jaloers hij is op mensen met een geloof. Want een 
geloof geeft richting aan je leven: je leeft en je werkt voor elkaar en voor een betere wereld, 
voor God of voor een ander hoger doel. En dat geeft duidelijk méér zin en richting aan je 
leven dan alleen maar bestaan voor je eigen succes, je eigen prestaties. 
 
Is dat het, wat er onderhuids broeit in onze samenleving? Kan het zijn, dat een prestatie-
maatschappij mensen opzadelt met enorme stress, voortdurende ontevredenheid en doelloos-
heid? In Japan kennen ze het verschijnsel van “Hikikomori”: mensen die zich terugtrekken uit 
het sociale leven. Een aan hikikomori lijdend persoon trekt zich sociaal volledig terug van zijn 
familie, vrienden en andere contacten doordat hij de prestatiedruk van zijn omgeving, zoals op 
school en in de Japanse maatschappij, niet meer aankan. Mensen sluiten zichzelf op in een 



kamer en blijven daar maanden- of zelfs jarenlang zitten. De (radeloze) ouders houden hun 
zoon of dochter in leven door voedsel voor de deur te zetten, waarna het ongezien wordt 
weggehaald. Het verschijnsel komt bij jongens vaker voor: de verhouding is ongeveer 3 
jongens op 1 meisje. In 2010 schatte de Japanse overheid het aantal mensen dat onder 
hikikomori gebukt gaat op ruim 3,5 miljoen. 
 
In ons eigen land gaan we gelukkig wat gemoedelijker met elkaar om. Maar de lat ligt hoog 
en er wordt veel van mensen verwacht. Het zal wel geen toeval zijn dat steeds méér tieners en 
jongvolwassenen tegen een “burn-out” aanlopen. Het is dan eigenlijk een onaangename ver-
rassing om bij het lezen van Mattheüs 5 te ontdekken dat ook daar de lat hóóg wordt gelegd. 
Je zou gemakkelijk het gevoel kunnen krijgen dat er iets onmogelijks van ons wordt verwacht. 
Je niet verzetten tegen wie jou kwaad doet, ook je andere wang toekeren, je vijand liefhebben, 
bidden voor wie jou vervolgen… Wie brengt dat in vredesnaam op? Mattheüs praat zelfs over 
“volmaakt zijn als God”. Wie komt er ook maar in de búúrt van volmaaktheid? De woorden in 
deze Bergrede zijn wel de “Grondwet van het Koninkrijk Gods” genoemd. Hoe realistisch is 
dat Koninkrijk als de lat zó hoog ligt? 
 
Zou het kunnen, dat wij hier dubbel overvraagd worden? Dat we in de samenleving alles 
moeten geven wat we hebben, om maar te voldoen aan de torenhoge verwachtingen van de 
mensen om ons heen? En dat we daarna ook op geestelijk gebied alles uit de kast moeten 
halen, om óók nog eens te voldoen aan de torenhoge verwachtingen van God? Om met de 
woorden van Willem Pekelder te spreken: “Bij de gedachte alleen al word ik moe.”  
 
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 neem aan dat 
Jezus’ toehoorders, toen Hij zijn Bergrede uitsprak, iets van geestdrift, van hoop en een nieuw 
perspectief hebben ervaren. Ze hebben zich niet zwaar overvraagd gevoeld, want dan waren 
ze wel weggelopen. Ze hebben in de woorden van Jezus iets van bevrijding gehoord. Blijk-
baar zitten mensen ergens in gevangen, als zij hun vijand blijven haten en blijven steken in 
onverzoenlijkheid. Om een voorbeeld te noemen: toen Mandela na 27 jaar gevangenschap als 
vrij man naar buiten liep, besloot hij om in alle opzichten vrij te blijven. Dat verwoordde hij 
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. Door het blijven haten van je 
vijand kun je een spiraal van geweld in stand houden, en elkaar veroordelen tot een houding 
van angst en vooroordelen die generaties lang kan duren. Ook dan is het bevrijdend om met 
een andere blik naar je vijand te leren kijken. 
 
De naam van Jezus betekent: “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 vrijheid.  
Toen het volk van deze God de Tien Geboden ontving, hebben ze die niet teleurgesteld terug-
gegeven: “Dit is onhaalbaar; U overvraagt ons!” Integendeel: ze zijn vol goede moed met 
deze regels op weg gegaan. De woorden van God wijzen de weg naar de vrijheid! 
 
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. Het is voor de mens 
altijd een grote valkuil geweest 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 veel 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; het gáát niet over “excellent in moreel opzicht” of over “perfect in esthetisch opzicht”. 
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.” 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. We zijn wat we zijn! 
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, zoals Mozes liet gebeuren toen hij die Egyptenaar doodsloeg. 
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. De drang naar perfectie maakt ons onvrij en houdt ons gevangen in onze eigen en 
andermans veel te hoge verwachtingen. 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 er 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, en maak je jezelf kleiner dan je bent. 
In de 18e eeuw leefde in Hanipol, een stadje in wat nu Oekraïne heet, de chassidische rabbijn 
Sussja. Rabbi Sussja had een ziekbed van wel zeven jaren lang. Toen zijn einde naderbij 
kwam, zei hij: “In de komende wereld zal men mij niet vragen: Waarom ben je Mozes niet 
geweest? En men zal mij niet vragen: Waarom ben je David niet geweest? Ze zullen mij 
vragen: Waarom ben je Sussja niet geweest?”  
 
Als ik dat toepas op mijzelf, dan gaan ze mij in de hemelse rechtbank dus niet vragen: 
“Waarom ben je niet Martin Luther King geweest?” Ze gaan ook niet vragen: “Waarom ben je 
niet Billy Graham geweest?” Ze zullen niet vragen: “Waarom ben je niet Jan van der Linden 
geweest?” Ze zullen vragen: “Waarom ben je niet gewoon Wim Verschoor geweest?”  



Wordt het leven daar gemakkelijker van? Dat denk ik niet. Maar wat een hoopvolle opdracht, 
en wat een bevrijdend perspectief! De mens worden zoals God jou bedoeld heeft… 


