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titel: Vergeving, eens. 
Gemeente van onze Heer Jesus Christus.  
Het is verleidelijk voor mij om vanmorgen vooral te gaan preken over dat mooie 
verhaal van Jozef. Het is namelijk een mooi verhaal, over deze man die verkocht is 
door zijn broers, in Egypte terecht komt en zelfs in de gevangenis, maar dan op 10 
wonderlijke wijze uit de gevangenis gehaald wordt en een soort onderkoning wordt in 
Egypte met speciale zorg voor de voedselvoorziening in een tijd van overvloed en 
daarna een tijd van schaarste. En hij, Jozef, zorgt ervoor dat er zoveel voedsel 
bewaard blijft dat men in Egypte de tijd van schaarste door kan komen. En zo kan hij 
er ook voor zorgen dat zijn familie in Egypte komt wonen en te eten heeft. Jozef ziet 15 
er de hand van God in, God heeft er voor gezorgd dat hij in Egypte terecht kwam, 
dus hij vergeeft zijn broers ruimhartig voor het feit dat zij hem hebben verkocht. Een 
mooi verhaal, met een voorlopig goede afloop. Het is heel verleidelijk om juist 
daarover te preken waarbij ik dan ook de vraag kunt stellen of wij in ons bestaan de 
hand van God zien en waar dan, of wij van tijd tot tijd de ervaring hebben dat we 20 
geleid worden en dat slechte dingen die ons overkomen ook een goed effect kunnen 
hebben, een goed neveneffect dan. En dat wordt dan vast een mooie preek en op 
zich zou zo'n preek niet verkeerd zijn, maar vanmorgen is het te gemakkelijk. 
Vanwege die andere woorden, die andere tekst die gelezen is, dat deel uit de 
veldrede uit het evangelie naar Lucas. Woorden van Jesus: Heb je vijanden lief, 25 
wees goed voor wie jullie haten, zegen wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie slecht 
behandelen. Slecht behandelen, je mag ook lezen: krenken of bedreigen. Vergeef, 
dan zul je vergeven worden. Heftige woorden, heftige zinnen. Daarover preken is de 
moeilijke weg, en die moet gegaan worden.  
Want het klinkt zo eenvoudig en zo mooi: Vergeef nu maar, vergeef ons onze 30 
schulden, zoals wij vergeven wie ons iets schuldig is. Het klinkt zo mooi, maar zo 
moeilijk. Ik zag deze week op tv hoe een wat oudere en volwassen vrouw vertelde 
over het misbruik dat zij had meegemaakt als meisje van 9 of 10 jaar. Misbruik in de 
kerk en de uitzending had ook te maken met de top in Rome over kindermisbruik. 
Deze vrouw herinnerde zich heel goed wat ze had meegemaakt en vertelde ook wat 35 
schrijnende details. Vergeef, dan zal je vergeven worden. Ja, denk ik dan, maar ik 
kan me heel goed voorstellen dat deze vrouw niet kan vergeven. En al helemaal niet 
als misbruik wordt weggewuifd of ontkend. Ik begreep dat dat nu in Rome niet 
gebeurt.   
Ik zag jaren geleden een uitzending over een vrouw die als kind had meegemaakt 40 
dat ze slachtoffer was van pestgedrag, pestgedrag op school. Ik kende haar, ik heb 
namelijk godsdienstles gegeven op die school in het verleden. En in de uitzending 
was er contact tussen die vrouw en degenen die haar hadden gepest. Sommigen 
zeiden “sorry”,  sommige anderen duidelijk niet. Vergeef maar, ja, maar ook voor 
haar is het heel goed voorstelbaar dat ze dat niet kan.  45 
En wie slachtoffer is van roddel of laster of smaad, die kan misschien ook niet 
vergeven, omdat laster beschadigt en je het ook niet altijd naast je neer kunt leggen 
en doen alsof het niet bestaat. Als iemand je op de wang slaat, bied hem dan ook de 
andere wang aan, dat zegt Jesus ook. Jesus zegt heel veel. Knap heftig.  



En wat te denken van ruzies binnen families, mensen die elkaar niet meer willen  of 50 
kunnen zien. Vergeving? Jesus spreekt heftige woorden.  
Goed, geen gemakkelijke preek dus, een moeilijke weg.  
U hebt allang gemerkt dat ik ook zelf persoonlijk moeite heb met deze teksten en dat 
komt omdat ik als kind gepest ben. Dat pesten stopte toen ik op een moment niet 
een andere wang toekeerde maar mijn vuisten liet spreken. Ik heb toen vrij hard 55 
gemept, die ander is er een tijdje ziek van geweest. Dat pesten stopte toen en dat 
staat dus haaks op deze teksten. Dat staat ook haaks op wat ik had gehoord van 
mijn moeder bijvoorbeeld. “Niet reageren, het gaat vanzelf over...” Slaan lost niets 
op. En achteraf baalde ik er van dat ik zo hard had gestompt, maar ik was ook blij 
toen ik merkte dat het pesten was gestopt.  Terugslaan, het moet niet, wraaknemen, 60 
het moet niet, maar soms helpt het dus wel. Ja, dat is onze situatie, dat is de 
werkelijkheid van deze wereld en ook van onze tijd en van de tijd van Jesus dat 
wraak, terugslaan, geweld wel iets oplost of lijkt op te lossen. Het bouwen van een 
muur, het lijkt een immigratieprobleem op te lossen. Dat je ex-IS-strijders niet toelaat 
in je land onder het mom dat ze gevaarlijk zijn, en misschien zijn ze ook gevaarlijk en 65 
is het terecht, het kan ook een vorm van wraak zijn. En het lost  een probleem op, 
lijkt het op te lossen. Heb je vijanden lief, dan is er geen wraak. En als Jesus dit zegt 
dan is het land bezet gebied en hebben de Romeinen de macht en nemen mensen 
spullen af en slaan op wangen of erger. Als Lucas dit opschrijft, dan zijn er de 
vervolgingen van de Christenen, waarbij het nog wel veel erger is dan alleen 70 
geslagen worden op een wang. In de tijd waarin Jesus ze uitspreekt en in de tijd dat 
Lucas ze opschrijft zijn deze teksten dus ook heftig en tegendraads. Vergeef, dan zal 
je vergeven worden. Tegendraads en soms onmogelijk voor een mens. Of toch 
mogelijk? 
Het is Jesus die deze tegendraadse woorden spreekt. Het is Jesus die 75 
hoogstwaarschijnlijk al wel in de gaten heeft dat zijn woorden en daden niet door 
iedereen worden gewaardeerd. Jesus kan op zijn sandalen aanvoelen dat hij 
geslagen zal worden en niet alleen op een wang. Jesus kan op zijn sandalen 
aanvoelen dat hij slachtoffer wordt van mishandeling. En dat zijn dood niet een 
natuurlijke dood zal zijn. En hij spreekt deze woorden, van vergeving, van liefde voor 80 
de vijand, woorden van “geen wraak”. Het is Jesus die ze uitspreekt en ook waar 
maakt. Het kan dus wel. En als Jesus het kan, dan kunnen volgelingen van hem dat 
ook, nu of in de toekomst, in dit leven of later.   
De wraak, het terugslaan, het is soms een oplossing van een probleem, lijkt het te 
zijn, maar in het koninkrijk van God is het dat niet. Nee, het koninkrijk van God kent 85 
veel meer die andere lijn van toekeren van je andere wang en het liefhebben van je 
vijand. En als ieder de vijand liefheeft, is er niemand meer die vijand is. Als je 
vergeeft en kunt vergeven, dan is de schuld weg. En stel je zelf maar de vraag: aan 
wie ben ik iets schuldig? Aan wie moet ik vergeving vragen? Tegen wie moet ik 
zeggen: Ik hoop dat je je niet wreekt op mij? Is er misschien een muur tussen jou en 90 
een ander? Een muur die weg kan of weg moet? Of kan er misschien een deur in de 
muur gemaakt worden, een deur die open kan? 
Jesus spreekt heftige woorden, in zijn tijd en ze zijn heftig in de tijd dat Lucas ze 
opschrijft, ze zijn heftig in elke tijd, ook in onze tijd. Ze houden een spiegel voor, laten 
zien hoe onze wraakmechanismes werken bijvoorbeeld. Ze laten ook zien hoe wij 95 
met elkaar omgaan. Want er zijn vijanden, of mensen die het gezicht van een vijand 
hebben in onze ogen. Of ze dan ook echt vijand zijn in de zin dat ze ons einde 
wensen, dat is dan ook weer de vraag. Maar er zijn vijanden of mensen waar wij 



liever geen contact mee willen hebben, waar we ons hoofd voor omdraaien. Er zijn 
mensen die als het ware besmet zijn, onrein, afstand graag.  100 
Het evangelie is dit: heb je vijand lief. Je zult je vijand liefhebben, het is niet alleen 
een gebod, het is ook een belofte. En jij, jij kunt en zult, nu of in de toekomst die 
belofte waarmaken, gestalte geven. De wraak heeft het laatste woord niet, ook al lijkt 
het een oplossing te zijn. De wraak heeft het laatste woord niet, het vijandsdenken 
heeft het laatste woord niet. Pestgedrag heeft het laatste woord niet, misbruik heeft 105 
het laatste woord niet. Liefde zal het einde zijn. Jesus laat dat zien. Behandel 
anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen. Jesus laat dat zien, en Jozef ook. 
Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen. Mijn droom is, mijn hoop ik 
dat dat zo zal zijn, en dan ook maar gelijk wereldwijd. En heel graag wil ik geloven 
dat mijn droom werkelijkheid zal zijn. Geloof, hoop en liefde. Liefde tussen mensen, 110 
God die van ons houdt, liefde voor God. Een soort drie-eenheid. Amen.  
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