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Gemeente van onze Heer Jesus Christus. 
Vol ijver zijn een paar buurmannen bij mij in de buurt bezig met het herstellen van 
een deel van een schutting. Het gaat om een grote en zware deur die aanloopt, in de 
loop van jaren ontstaan. En dus, met alle kennis en grote ervaring aan de slag. 10 
Nadat één van de scharnieren is verplaatst en de zware deur met enige hulp weer in 
de scharnieren is gehangen, blijkt de deur niet goed te sluiten, één en ander wringt. 
Met schaven, beitels en wat al niet meer gaat men het probleem te lijf, want het moet 
en zal goed, de buurvrouw zal goed geholpen worden. Het duurt een tijdje, het 
probleem lijkt zich te verplaatsen. Eindelijk zien ze waar het probleem ten diepste zit.  15 
 
Ja, en dit is een voorbeeld van een practisch probleem, een technisch gebeuren wat 
met hout en metaal te maken heeft, met evenwicht, met krachten en zo meer. 
Meestal is dat wel op te lossen, al kan het even duren. Anders wordt het als het gaat 
om problemen tussen mensen. En daar spreekt Jesus over in het gedeelte wat we 20 
zojuist gehoord of gelezen hebben. In de bergrede, en dit is een deel daaruit, gaat 
het over mensen, de levenshouding van mensen, de ervaringen van mensen en de 
verhoudingen tussen mensen. Het gaat ook om God, maar veel meer om menselijke 
zaken, om hoe mensen met elkaar om gaan en om zouden kunnen gaan. En Jesus 
spreekt over de tien geboden, en radicaliseert ze, maakt ze nog sterker dan ze zijn. 25 
Pleeg geen moord, een duidelijk gebod, misschien wel het meest duidelijke van de 
tien woorden, het minst dubbelzinnig. Ja, maar Jesus zegt er bij dat je dan ook niet 
iemand voor dwaas moet uitmaken of iemand een nietsnut moet noemen. Je moet 
zelfs niet in woede tekeergaan tegen een broeder of een zuster. En als Matteüs dit 
opschrijft is er al sprake van kerkelijke gemeenten, dus is de broeder of de zuster niet 30 
alleen de biologische broer of zus, maar veel ruimer.  
 
En als je je offergave naar het altaar brengt en je herinnert je dat je broeder of zuster 
iets tegen je heeft, dan moet je stoppen met het offer en eerst verzoenen met die 
ander. Dat is gerechtigheid, daarmee geef je ruimte aan de ander. Wie een ander 35 
uitscheldt beperkt de ander. Ja, mooie woorden, maar Jesus gaat wel ver op deze 
manier. Je offer achterlaten, dus stoppen met een religieuze dienst, stoppen met de 
dienst in de tempel, totdat je je hebt verzoend. Stoppen met het dienen van God in 
de tempel, het andere is belangrijker. Ik probeer dat te vertalen naar onze tijd en 
onze situatie. Offers brengen.....ja de collecte in de dienst. Geen duit in het zakje 40 
voordat je je verzoend hebt met degene waarvan je weet dat hij of zij jou iets verwijt. 
Ik weet niet of dat de opbrengst van collectes ten goede zou komen. Want ja, ik denk 
dat het veel mensen overkomt dat ze wel weten van iemand die hen iets verwijt. Al 
dan niet terecht, maar daar heeft Jesus het ook niet over. Ik denk ook dat er mensen 
zijn die weten van anderen die hen iets verwijten en waarbij verzoening niet mogelijk 45 
is, omdat één van beide partijen dat tegenhoudt. Problemen tussen mensen zijn niet 
altijd zo eenvoudig op te lossen, problemen tussen landen ook niet.  
 



Geen duit in het zakje van de collecte......en dan ook niet meedoen aan actie 
kerkbalans bijvoorbeeld. Aj, straks krijg ik nog boze kerkrentmeesters. Maar serieus, 50 
als Jesus zegt dat je moet stoppen met het brengen van een offer voordat je je hebt 
verzoend, dan zegt Jesus echt wel dat de verhouding tussen mensen belangrijker is 
dan die offers, dat zegt hij als echte jood, die verdraaid goed weet dat de offers in de 
tempel belangrijk zijn, ook voor de spiritualiteit, en ook als deel van de inkomsten van 
de priesters, in die zin is de afstand naar de actie kerkbalans niet zo heel groot.  55 
 
Als iemand je iets verwijt, en je weet dat iemand je iets verwijt, dan is dat iets wat je 
met je mee draagt. Zeker als spreken niet mogelijk is. Je draagt een zekere zwaarte 
met je mee, iets dat aanvoelt als schuld, het wringt als die schuttingdeur.  
 60 
De profeet Jesaja, deze profeet Jesaja, er waren er meer, zijn boek valt uiteen in drie 
delen, deze profeet leefde in de ballingschap. Hij leefde daar met zijn volk, het 
zuidrijk van Juda, daar in Babylon. Niet vrijwillig in ballingschap, nee in ballingschap 
gevoerd zoals die ene chinese dissident die jarenlang in gevangenschap heeft 
geleefd totdat hij stierf onder min of meer verdachte omstandigheden. In 65 
ballingschapleefde het volk, als gevolg van zonde, in ieder geval zo door de profeten 
en door het joodse volk uiteindelijk zelf geduid. Ja, zonde maakt iets kapot, het is 
zonde als je als mens niet tot je bestemming komt, het is zonde als er tussen 
mensen problemen zijn, het is zonde als er tussen landen problemen zijn. Het is 
zonde als de gerechtigheid niet aanwezig is.  70 
 
In de ballingschap spreekt deze profeet, maar hij noemt ook de bevrijding, de 
bevrijding uit ballingschap. Hij kondigt aan dat het einde van die ballingschap er zal 
zijn en gegeven zal worden door Cyrus, koning Dores, daartoe aangezet door God 
zelf. En dat is ook een feit, dat einde van de ballingschap komt er. We weten zelfs vrij 75 
precies een jaartal, 516 voor Christus. Er komt een einde aan de ballingschap, maar 
komt er dan ook een einde aan de problemen tussen mensen, een einde aan de 
problemen tussen landen? Want de problemen tussen mensen, de problemen tussen 
landen zijn een soort ballingschap. Verbannen, niet letterlijk, maar wel spiritueel, niet 
tot je bestemming komen, weg blijven en weg zijn van de plaats waar je als mens 80 
bent geplaats, daar in het paradijs. Ballingschap is het tegenovergestelde van het 
paradijs, de tuin van vrede en recht, waar mensen elkaar in de ogen zien en zich niet 
hoeven schamen. Je nageslacht zal zijn als het zand, ontelbaar als zandkorrels, trek 
weg uit Babel, ontvlucht de Chaldeeën, de bevrijding uit de ballingschap is dichtbij, 
komt er aan, als muziek in de toekomst.  85 
 
Goddelozen zullen geen vrede kennen, zo klonk de laatste zin uit het gedeelte uit 
Jesaja. Liever vertaal ik het als: schuldigen zullen geen vrede kennen. Maar zij zullen 
wel de vrede kennen als hun schuld weggedaan is, als vergeving en verzoening 
plaats kan vinden. Zowel zij als degene die hun schuld vergeeft. En dat is het einde 90 
van een ballingschap. 
 
En komt dat einde van de ballingschap dan, ja en wanneer? Het einde van de 
ballingschap in die zin dat mensen zich met elkaar hebben verzoend en er 
verzoening is tussen landen? Jesus zegt toch in de bergrede dat zoiets mogelijk is 95 
en zelfs zou moeten. Nou, ik zou het prachtig vinden.  
Deze week zei iemand tegen me dat gezondheid heel belangrijk is en daar heeft hij 
gelijk in, maar ik vind persoonlijk de wereldvrede ook heel belangrijk en gewenst. En 



daar ben ik natuurlijk niet de enige in. Alleen wanneer zal die wereldvrede er zijn, de 
vrede tussen broeders en zusters wereldwijd, we gaan niet voor minder. Dat is toch 100 
het koninkrijk van God? Ja, dat is het koninkrijk van God, dat ook. Het koninkrijk is 
meer, nog veel meer, nog veel idealistischer, want Jesus was een idealist, en God is 
dat misschien ook, maar het koninkrijk van God is een wereldwijde vrede.  
 
En dat begint bij onszelf, in het klein of in het groot, net hoe je het bekijkt.  105 
 
Jesus heeft het voorgedaan, niet de wereldvrede, want dat mogen wij doen. Maar hij 
heeft het voorgedaan in zijn leven, zijn levenshouding. Schuld onder ogen gezien en 
weggedaan, niet zijn eigen schuld weggedaan maar wel gezegd dat schuld vergeven 
kon worden en vergeven is. En God ging met hem mee, heel zijn weg, ook in lijden, 110 
sterven en opstaan. God gaat met ons mee, ook als wij het offer even laten liggen 
om eerst te verzoenen, ja, dan gaat God mee, de tempel en de kerk uit.  
 
Of alle practische problemen ooit opgelost zullen zijn, dat weet ik niet. Hier en daar 
zullen er wel schuttingdeuren zijn die blijven wringen. 115 
Of alle problemen tussen mensen en landen zullen worden opgelost, ja, dat wil ik 
geloven, dat wil ik hopen, daar hou ik van. De muren tussen landen zullen 
verdwijnen, dichte grenzen zullen verdwijnen, in de muren tussen mensen zullen 
deuren en ramen zijn, open deuren, die niet wringen. In de naam van de Vader, de 
Zoon en de Heilige Geest.  120 
Amen.  


