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Titel: Een leven lang leren 
Gemeente van onze Heer Jesus Christus.  
“Je moet je blijven ontwikkelen. “ Dat is één van de leuzen van deze tijd . Je moet je 
blijven ontwikkelen, een leven lang leren, een einddiploma bestaat eigenlijk niet 
meer. Nooit raak je uitgeleerd, nee, het is zelfs heel belangrijk om een 10 
scholingsprogramma op te zetten, het liefst door jezelf en voor jezelf.  
En daarmee is deze tijd anders dan de tijd van vroeger. Zo wordt het tenminste 
geschetst in bijvoorbeeld de media. En dit mag gezegd: er is in deze tijd veel meer 
aandacht voor de ontwikkeling in het vak dat je uitoefent dan eerder. Ook in de kerk, 
in onze kerk, is er een serieuze taak bijgekomen voor de gemeentepredikant, 15 
namelijk de permanente educatie. En men gelooft dat door het volgen van die 
permanente educatie de predikant bij zal blijven in haar of zijn vak en daarmee een 
goede predikant zal blijven. Men gelooft dat, want geloven hoort bij kerk-zijn.  
Je moet je blijven ontwikkelen, één van de leuzen van deze tijd. En is deze tijd dan 
inderdaad anders dan andere tijden? Het wordt zo geschetst, maar ik geloof er niets 20 
van. Want vroeger was het vergelijkbaar. Nee, lang niet zoveel georganiseerde 
cursussen als in deze tijd, de term permanente educatie klonk ook niet en was ook 
niet aanwezig in de georganiseerde vorm van nu, maar was wel aanwezig zonder dat 
het zo genoemd werd. Een leven lang leren geldt namelijk voor elke tijd, voor elk 
mensenleven, georganiseerd of niet georganiseerd. Toen ik net predikant was, ruim 25 
30 jaar geleden dus, leerde ik elke dag bij, ongeorganiseerd dat wel, maar ik leerde 
elke dag bij. En nu, in 2020 is dat nog net zo. Een leven lang leren is niet afhankelijk 
van de tijd en is niet afhankelijk van organisatie, kan met een cursus en kan zonder 
een cursus, zonder een georganiseerde cursus. Kennis, vaardigheid, ervaring, het 
komt je namelijk aanwaaien in die zin dat het bij je binnen komt zodra je er open voor 30 
staat. En wie niet openstaat voor kennis of wijsheid, vaardigheid of ervaring, die zal 
ook niets leren. Sorry voor leerkrachten en docenten, die ongetwijfeld hun best doen, 
maar het is niet anders.  
Als het gaat om een leven lang leren, is deze tijd niet anders dan andere tijden. In de 
lezingen van vanmorgen gaat het ook over leren, over leren op verschillende 35 
manieren. Jesus leert zijn leerlingen over het leven en hoe een mens met anderen 
om zou moeten gaan. Hij leert als een leraar en legt uit, verdiept en maakt het 
helder. Mozes leert zelf, leert door ervaring, door wat hem overkomt, wat hij ziet en 
wat hij doet. Bij Mozes is het overigens ook zijn hele leven lang leren, leren aan 
anderen maar ook zelf leren, ontdekken wat zijn weg is, zijn weg als mens, als 40 
volksgenoot. En hij leert dus ook wat geweld is en wat geweld doet. Hij ziet dat een 
volksgenoot geslagen wordt door een Egyptenaar, door een onderdrukker in dit 
geval. Mozes ziet geweld en reageert met geweld. En zelfs zo dat de Egyptenaar het 
niet overleeft. Mozes meent dat het ongezien blijft, zijn doodslag, maar komt er vlot 
achter dat het anders is en dan wordt hij zelf met de dood bedreigd. Geweld roept 45 
geweld op en weer geweld. Mozes leert dat hij zijn kracht op een andere manier kan 
inzetten, namelijk om bedreigde vrouwen te helpen. Zo leert hij, daar in dat andere 
land, in Midjan, daar waar hij als vreemdeling woont in een vreemd land, als de niet-



gekende. Zo leert hij zijn weg te gaan, zo leert hij zijn weg door wat naar hem 
toekomt.  50 
Hij is de niet-gekende, daar in dat vreemde land. God is degene die kent, die Mozes 
kent en die het volk kent en op die manier zich het lot van het volk aantrekt. God is 
degene die kent, met kennis en wijsheid, met liefde en trouw, ook als een volk 
onderdrukt wordt, ook als geweld een veel te grote rol speelt. Ook als geweld maar 
door lijkt te gaan zonder einde.  55 
Mozes leert dus wat geweld doet, leren wij dat ook, wij mensen van deze tijd, deze 
tijd waarin een leven lang leren vaak wordt genoemd? Leren wij dat? Leren wij om te 
gaan met geweld? In een tijd van aanslagen en een tijd van groeiend racisme dat in 
wezen ook een vorm van geweld is? Leren wij dat?  
Jesus leert zijn leerlingen heel wat, in een betrekkelijk lange bergrede en dan gaat 60 
het ook over geweld. Verzet je niet tegen wie je kwaad doet, maar wie je op de 
rechterwang slaat, moet je ook de andere wang toekeren. Eén van de teksten die 
Jesus uitspreekt. En wat mij betreft ook één van de moeilijkste. Niet dat ik de tekst 
niet begrijp, nee, het is zonneklaar wat Jesus bedoelt volgens mij. Je kunt het als het 
ware voor je zien. Alleen het zo doen…..dat is lood-moeilijk. En je kunt je afvragen of 65 
je dat kunt leren in een leven lang leren.  
Want het is zo vanzelfsprekend dat je terug slaat op het moment dat je geslagen 
wordt. In ieder geval als je dat kunt. Of dat je je op zijn minst verdedigt of probeert te 
verdedigen. Maar de andere wang toekeren…….. 
Ja, het kan ook een soort uitdaging zijn, van kom maar op dan als je zo graag wilt 70 
slaan, kom maar op dan als het blijkbaar nodig is voor jou om te slaan, als jij dat 
nodig hebt. Het kan een soort uitdaging zijn, maar wie kan dat? En het is toch ook 
niet zo dat Jesus dit zijn leerlingen voor houdt om hen het gevoel te geven dat ze 
zondig zijn of zo. Zo van….zie je wel, dit zou je moeten, maar je kunt niet en dus ben 
je een zondig mens en heb je de genade nodig. Daarom zegt Jesus dit toch niet? 75 
Jesus zegt toch ook: Wees volmaakt…..dan gaat hij er toch van uit dat dat kan? En 
kan een mens dat leren, dat leren in een leven lang leren? Volgens mij zijn daar 
geen cursussen voor……. 
Eén van mijn grootvaders was voor de tweede wereldoorlog lid van de SDAP en 
pacifist. Hij liep met het gebroken geweertje. Dat was een soort speldje met 80 
inderdaad een klein geweertje dat door twee handen gebroken werd. Het speldje 
was een teken dat de drager wilde dat het leger zou worden afgeschaft. Na de 
tweede wereldoorlog zei deze grootvader dat je als land wel een leger nodig hebt, 
om je te verdedigen bijvoorbeeld. Heeft deze  grootvader nu iets geleerd of is hij iets 
kwijtgeraakt? De andere wang toekeren is niet jezelf verdedigen en is ook niet je land 85 
verdedigen. Als je de andere wang toekeert voer je geen handelsoorlog. Dan leen je 
geld uit aan wie het je vraagt, dan heb je vijanden lief. Dan heeft geweld niet het 
laatste woord, dan is geweld niet een reactie op geweld, dan is er geen reactie op 
geweld.  
Moeten we dan allemaal pacifist worden en met een gebroken geweertje lopen? Hier 90 
kom ik niet uit. Ik weet wel dat als iedereen pacifist was en dan echt dat deze wereld 
dan wel even anders was dan nu.  Als wij mensen echt het geweld zouden vergeten, 
dan was deze wereld anders dan nu. Als niemand meer slaat op een wang, hoef je 
ook geen andere wang toe te keren. En Mozes leerde het, in ieder geval een beetje. 
Hij was niet direct volmaakt, dat ook weer niet, maar kwam wel een eindje in de 95 
richting. En dat kan dus.  
Wees dus volmaakt, heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen. Als Matteüs 
dit opschrijft zijn die vervolgingen heel actueel. Wees dus volmaakt, heel, gaaf en 



eerlijk. Een leven lang leren leert dat ook. En als mensheid hebben we de 
mogelijkheid een leven lang te leren en meer dan één leven. Als mensheid hebben 100 
we de mogelijkheid om geweld af te leren, om pacifist te worden.  
En schiet het al een beetje op, dat leren, een leven lang, de eeuwen door? Schiet het 
al een beetje op, dat afzweren van geweld? Het gaat mij niet snel genoeg, maar ja, 
geduld is ook niet mijn sterkste eigenschap, dat moet ik dus nog leren in de rest van 
mijn leven. Geduld is niet mijn sterkste eigenschap, geduld wordt wel nadrukkelijk 105 
toegeschreven aan God. God heeft het geduld met mensen, met ons, met alle 
leerlingen van zijn zoon, ook de leerlingen die weten van geweldloze weerbaarheid. 
God heeft het geduld, dat mensen volmaakt, heel gaaf en eerlijk zullen worden, leren 
een leven lang. En het zal naar ons toekomen, in een toekomst ongezien, als in een 
droom, om met open handen te ontvangen. Het komt naar ons toe. Het komt ons 110 
aanwaaien, als door de Geest. En wij zullen er open voor zijn. Amen 
 


