
Al te goed is buurmans gek.

Wie leeft volgens de woorden van Matteüs 5 zal anderen misschien wel een groot

plezier doen, maar zal zelf vaak aan het kortste eind trekken. Mattheus is te 

radicaal voor ons, te vreemd voor deze wereld. De bergrede: een groots en 

meeslepend visioen, maar in onze wereld niet bruikbaar. Toch?

Deel 1 van de bergrede propageert een radicaal soort geweldloosheid; deel 2 een

radicaal soort gezindheidsethiek. Niet alleen verkeerd handelen is fout, ook wie 

verkeerd denkt zit al helemaal op het verkeerde spoor. 

Al te goed is buurmans gek. 

Volgens Calvijn was het met Mattheus 5 nog erger gesteld. Iemand die leefde 

volgens Mattheus 5 was niet alleen een beetje gek, zo iemand, zo meende Calvijn 

onttrok zich ook aan zijn verantwoordelijkheid.

“Indien iemand u op uw rechterwang slaat, keer hem dan ook de linker toe”.

Wie zo’n tekst letterlijk neemt, zo meende Calvijn, laat de wereld over aan de 

rovers en bandieten, aan de geweldenaars. Wanneer iemand een ander slaat, 

moet je tegen hem optreden, straffen. Anders heeft zo iemand vrij spel en delven 

in de samenleving zwakken het onderspit. 

In de loop van de geschiedenis hebben maar weinig mensen Mattheus 5 letterlijk 

genomen. De eeuwen door hebben uitleggers van de bijbel steeds gezocht naar 

een uitweg om de oproep tot geweldloosheid niet letterlijk te hoeven nemen. 

Jezus kon toch nooit bedoeld hebben dat je klappen van rotzakken zou moeten 

incasseren zonder iets terug te mogen doen?!

De linkerwang en de rechter…

Vreemd genoeg zijn het vooral minderheidsgroeperingen die wel uit de voeten 

konden met het gebod van geweldloosheid. De christenen van de eerste eeuwen- 

nog een vervolgde minderheid in het romeinse rijk: zij namen Mattheus 5 uiterst 

serieus. De dopers in de 16e eeuw, die voortdurend onzeker moesten zijn over 

hun leven: ook zij pleitten voor geweldloosheid. 
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Maar Calvijn verweet deze groepen dat ze de samenleving links lieten liggen. Hij 

wierp juist de dopers voor de voeten dat zij met hun ethiek geen enkele poging 

deden de samenleving te beschermen tegen de slechteriken, tegen de boosaards.

Al te goed is buurmans gek.

En tegelijkertijd zit in Mattheus natuurlijk een grote wijsheid verscholen. Het 

gedeelte dat wij lazen gaat over de macht van het woord. De macht om door 

woorden mensen te kwetsen, te kleineren, om door woorden mensen al te 

doden. Ons huidige gebruik van social media bewijst misschien wel het gelijk van

Mattheus: ook woorden kunnen grote schade aanrichten, kunnen relaties tussen 

mensen kapot maken. 

De wet heeft in het geloof een grotere betekenis dan “doe dit, doe dat”. De wet 

geeft in het geloof mensen niet alleen aanwijzingen hoe te handelen, maar 

schetst ons het ideaal hoe we moeten zijn. In de klassieke calvinistische liturgie 

begon een kerkdienst met schuldbelijdenis, genadeverkondiging en dan volgde 

de lezing van de wet. De wet is het ideaal voor een nieuw leven. De wet is onze 

droom voor de nieuwe mens.

De dwaze tekst uit Mattheus 5 is de opmaat voor de tekst over het gebed en voor 

de tekst over het onze vader.

De spreuken over de linker en de rechterwang, over woorden die mensen doden:

ze zijn een pijler in het evangelie van Mattheus. 

Het is een deel van het antwoord op de vraag hoe de gelovige moet omgaan met 

zijn haar of haar medemens en het is deel van het antwoord op de vraag hoe een 

mens een relatie met God kan onderhouden.

Maar wat moet je met dergelijke hooggestemde idealen, dergelijke dagdromerij?

Mattheus 5 is een onaangenaam hoofdstuk. Mattheus stond op gespannen voet 

met zijn joodse omgeving en zijn frustratie over zijn volksgenoten, de joden, 

komt in zijn evangelie geregeld naar voren. Ook in hoofdstuk 5 zet Mattheus zich 

scherp af tegen de oude joodse wet. Terwijl veel uit Mat 5 ook in die oude joodse 
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wet is terug te vinden… Het geeft het evangelie van Mattheus een onsympathieke

kant.

Maar er is meer dat Mattheus 5 onaangenaam maakt. Het hoofdstuk is van een 

ongehoorde dwaze radicaliteit. Wat moet een weldenkend mens met het gebod 

dat wie een keer een ander voor domoor uitmaakt, al helemaal mis zit?

Mathheus 5 is onaangenaam omdat het ons in staat van beschuldiging stelt.  Wij 

zijn niet beter van de tollenaars, de afpersers, de geweldenaars. Wij zijn het volk 

dat de wet niet kent. 

Ik weet natuurlijk hoe het met u gesteld is, misschien wel veel beter dan met mij. 

Maar ik slaag er niet in te leven volgens de hooggestemde idealen uit Mattheus 5. 

Een vriend van me zei een keer dat er iets geruststellends is aan “antipathie”. 

Antipathie, zo legde hij mij laconiek uit, deel je meestal met degene aan wie je 

een hekel hebt. Ik herken me daar wel in. Aan mensen die aan mij een hekel 

hebben, heb ik ook vaak een hekel. Ik ben een mens van het woord: ik kan 

uitstekend met woorden van me af meppen. 

Al te goed is buurmans gek.

En ik denk eigenlijk dat u niet zo veel anders bent. Oog om oog, tand om tand. En 

we doen dat natuurlijk wel netjes, maar er moet toch zoiets als vergelding zijn 

voor het geval een ander ons te na komt. Je hoeft je de kaas ook niet van het 

brood te laten eten. Toch?

En dan komt Mattheus en die vertelt ons dat we dus niet beter zijn dan de 

mensen die leven zonder de wet, wij zijn als de tollenaars, de heidenen, de 

geweldenaars…

Tja Mattheus: maar wij zijn mensen. Hoe zouden we anders kunnen? Hoe, beste 

Mattheus, zouden wij volmaakt kunnen zijn? Het is onze natuur om terug te slaan

als we geslagen worden; het is toch normaal om voor je zelf op te komen als dat 

nodig is? 

Beste Mattheus: is het nu echt niet mogelijk om ook een klein beetje realistisch te

zijn… Al te goed is buurmans gek; niet al te rechtvaardig, niet al te goddeloos.
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En Matheus antwoordt; ik denk dat Mattheus het volgende antwoordt:

Je begrijpt niets van Gods genade.

Snap dan toch dat Gods barmhartigheid, Gods goedheid geen grenzen kent.

Heb je bijvoorbeeld psalm 145 ooit wel eens goed gelezen?

“‘Genadig en liefdevol is de HEER,

hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.

Goed is de HEER voor alles en allen,

hij ontfermt zich over heel zijn schepping.’

‘Een steun is de HEER voor wie is gevallen,

wie gebukt gaat richt hij op.

Allen zien hoopvol naar u uit,

u geeft brood, op de juiste tijd.”

En Mattheus vervolgt:

Je hebt weinig aan jezelf te danken, mens.

Ook als jij vandaag niets presteert, ook als jij vandaag oneerlijk behandelt, gaat 

morgen de zon op. 

De Heer doet de zon opgaan over bozen en goeden en hij geeft de regen op zijn 

tijd.

En hoewel jij, mens, af en toe maar wat aanrommelt, hoewel jij soms een hekel 

hebt aan je medemensen, hoewel jij soms jezelf moet waarmaken ten koste van 

anderen, mag je een kind van God heten. 

Met al je middelmatigheid, met al je onvermogen om echt een navolger van Jezus 

te zijn, ben je toch een schepsel van God een kind van God.

Dat zou je eens tot je moeten laten doordringen.

Je bent niet zo maar iemand.

Jullie protestanten hebben toch zo’n oud geschrift, de Heidelbergse catechismus, 

jullie doen er geloof ik niet zo veel meer mee.

Maar het begin ervan is prachtig: 

wat is uw enige troost in leven en in sterven?

Dat ik niet mijzelf maar mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus toebehoor.
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Wie gelooft heeft een anker, een basis waarop hij of zij kan terugvallen.

Wie gelooft, weet dat ie niet leeft op eigen kracht.

Je hebt gelijk: al te goed is buurmans gek.

Maar een gelovige is ook niet helemaal van deze wereld.

Jullie, moderne mensen, jullie begrijpen maar weinig van Gods genade.

Dat is het probleem. Jullie denken dat je moet presteren, dat je dingen moet 

bereiken. Zelfs in de kerk lijken jullie dat te denken. Jullie denken dat je het 

Koninkrijk Gods, waarover ik in mijn evangelie zo vaak spreek, met eigen handen

moeten bouwen.

Presteren, dingen bereiken, vooruit in het leven.

Begrijp me niet verkeerd: ik ben daar niet blind op tegen.

Maar jullie vergeten de genade.

God doet de zon op gaan over bozen en goeden.

God geeft het leven.

En God verkiest ook jou tot zijn schepsel; noemt ook jullie zijn kinderen.

Kijk naar je zelf, en wees eerlijk. Verdien je dat? Verdien je het om nu al een 

burger van Gods koninkrijk te zijn?

Ben jij de mens die nooit driftig is? Ben jij de mens die altijd het goede voorheeft 

met andere mensen?

Maar God laat jou delen in zijn genade, laat dan anderen ook delen in die genade.

Wees dan ook mild als een ander de mist ingaat.

Geloof dan ook dat ook iemand die jou te na komt, niet alleen slecht is.

Geloof dan ook dat de tollenaar, de geweldenaar een kind van God is.

Maar Mattheus, als ik nog een keer wat mag vragen…

Je spreekt mooi een meeslepend en ik wil je maar al te graag geloven.
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Maar stel nu Mattheus, dat ik zo meteen hier de kerk uitloop en ik zie dat iemand 

een kras op mijn auto maakt? Mag ik dan tenminste niet even wat lelijks zeggen…

een beschaafd “klootzak” misschien?

En ik beeld mij in dat Mattheus antwoordt:

Lieve zuster, beste Mirjam: lees toch eens mijn dertiende hoofdstuk van mijn 

evangelie.

Het hoofdstuk van het onkruid in de akker. Hoe weet jij wat het onkruid in de 

akker is, en wat het goede zaad?

Hoe weet jij zeker dat jij degene bent die geslagen wordt, en dat je niet degene 

bent die slaat?!

Bedenk broeders en zusters, dat ook jullie vaak hopeloos dwalen. Het onkruid in 

de akker dat zijn we allemaal. Het graan in de akker zijn we ook zelf. Jij had die 

ander kunnen zijn. De puber die is ontspoord, een kras op de auto maakt, een 

steen door de ruit: het had jouw kind kunnen zijn.

Bedenk dat, en bedenk dan wat je moet doen.

En als je denkt dat ik Mattheus makkelijk praten heb, dan heb je het mis. 

Het evangelie is geen gemakkelijke weg om te gaan.

De navolging van Christus is niet eenvoudig.

Het biedt geen pasklare oplossingen voor deze samenleving; het wijst juist de 

gemakkelijke weg van het oog om oog, tand om tand, weg met die rotjochies af.

Maar de kracht die God geeft is groot.

En gewapend met de genade kan de gelovige bergen verzetten.

Amen.
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