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“Jullie zijn het licht in de wereld” 

Overweging  23 februari 2014 – Diana Vernooij 
Lector: Thea van Deijl 

 
“...Geen pokon geven aan je woede,  

geen voedende gedachten, geen schuldige zoeken,  

laat je wraakgedachten en gevoelens als vogels wegvliegen.  

Neem je woede niet zo serieus.  

Dat moet je oefenen ...” 

 
Eerste lezing: Exodus 22: 20-26 

Tweede lezing:  Matteüs 5: 1-3, 14-16, 33-48 

 

 

Welkom en inleiding 

Lieve mensen, goede morgen, hartelijk welkom in 

deze viering.  

Het is voorjaar, of in ieder geval voorjaarsvakantie – 

u ziet het: geen koor achter mij, minder mensen in 

de kerk. Maar niet getreurd, we gaan er een 

bijzondere viering van maken.  

Vera Borisovskaya is onze speciale gast, zij heeft 

eerder gespeeld in De Duif en zal nu opnieuw gitaar 

spelen voor ons. Welkom Vera, we zijn blij dat je er 

weer bent.  

 

Misschien heeft u net als ik gisteren gekeken naar 

het schaatsen van de Olympische Spelen op tv, waar 

de Nederlandse ploegen beide goud wonnen. Het 

was een prachtig en geweldig gezicht. Mannen en 

vrouwen die boven hun kunnen uitstijgen, die alles 

geven wat ze in huis hebben, die krachtig zijn en 

stralend. Machtig om te zien.  

Net zo prachtig vind ik alle verhalen over de 

mentale kracht van sporters die uiteindelijk de 

doorslag geeft of hun lichamelijke kracht het wint – 

over twijfel en angst, over concentratie en alles 

geven. Het is uiteindelijk datgene dat zich in onze 

geest afspeelt wat de doorslag geeft bij wat wij waar kunnen maken in het leven.   

 

Vandaag gaat het over de Bergrede, de langste toespraak die van Jezus bewaard is gebleven. Maar liefst 

3 hoofdstukken in Mattheus beslaat de Bergrede. Het is zijn State of the Union: een stap verder te zetten 

dan de oude wetten, meer te zijn dan een braaf mens en voluit te leven, een licht te zijn in de wereld. 

En het draait uiteindelijk om mentale kracht, gericht op het goede. We gaan er vanmorgen een duik in 

nemen.  

 

Thea, Vera en ik wensen ons allen een verhelderende viering toe.   
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Overweging 

“Wat is belangrijker, de zon of de maan?” vroeg een lerares aan haar klas. Zegt een leerling: “De maan, 

want die schijnt als het donker is”. Zoals deze leerling de zon ziet, zo kun je naar Exodus kijken: 

kwetsbare mensen, vreemdelingen, weduwen en wezen, niet uitbuiten en barmhartig zijn tegen 

mensen die bij je in het krijt staan: het lijkt een open deur, dat is toch vanzelfsprekend. Een lezing 

hierover lijkt net zo nutteloos als een zon die overdag schijnt.  

Nee dus, het was niet nutteloos en dat is het nog steeds niet. In Exodus wordt gerechtigheid 

geïntroduceerd in een maatschappij waar dat nog niet gebruikelijk was: wat je hoort te doen als 

anderen zwakker zijn dan jij. Er was nog geen wetgeving voor. Voor ons is gerechtigheid zo 

vanzelfsprekend, onze maatschappij en wetgeving is erop gebaseerd. En we hebben er zelf ook een 

ingebouwd instrument voor ontwikkeld, het geweten. Dat geweten zegt ons: anderen moet je recht 

doen. Niet bij iedereen is dat geweten even goed ontwikkeld, maar toch – rechtvaardigheid is waar we 

op rekenen en waar we met elkaar voor gaan.  

 

In Leviticus zegt God: “Wanneer iemand letsel toebrengt aan een ander, moet hem hetzelfde letsel 

worden toegebracht: een breuk voor een breuk, een oog voor een oog, een tand voor een tand. Wat hij 

de ander heeft aangedaan zal ook hem aangedaan worden.”  

Wetgeving geeft een maat – je moet niet te zwaar straffen maar naar mate van het aangedane leed. 

Heet klinkt nu grof, lijfstraffen, maar toen was het een stap voorwaarts. Geweten leer je aan met straf 

én met tegemoetkomen. Zo lezen we, in ons Exodus fragment, hoe God is: als een gewone moeder voedt 

God hier het volk op. God straft wie geen recht doet, en aan smeekbedes om gerechtigheid komt God 

tegemoet.  

 

Boodschapper van niewe fase 

De tijd gaat verder, er is ontwikkeling: het volk raakte gesetteld, de wetten werden verder ontwikkeld 

en de mensen ook. Het is tijd voor een nieuwe fase. Jezus is een boodschapper van die nieuwe fase. Hij 

zegt: Jullie zijn het licht in de wereld. Jullie kunnen zoveel meer zijn dan iemand die goed voor eigen 

volk zorgt, zoveel meer dan gerechtigheid beoefenen. Ga verder dan “een oog voor een oog”. Keer je 

andere wang toe, geef meer dan wat van je afgeperst wordt, ga verder mee dan je wordt gedwongen. 

Wees volmaakt.  

 

Deze passage in het Nieuwe Testament is een lastige, en roept ook al eeuwen veel discussie op. Wat is 

hier aan de hand? Ik hoorde van een kind dat werd opgevoed met dit citaat van Jezus en daarom leerde 

om niets te doen als het werd geslagen. Ze werd extra gepest. Dat kan niet de bedoeling zijn. Je andere 

wang toekeren betekent niet dat je jezelf moet opofferen. Laten we het eens verder onderzoeken.  

 

Tegennatuurlijk 

Je niet verzetten tegen wie kwaad doet, en wie je op de rechterwang slaat, ook de linkerwang toe te 

keren is een tegennatuurlijke neiging. Veel mensen hebben de neiging terug te slaan als zij geslagen 

worden. Maar je kunt ook verbijsterd zijn van schrik en bevriezen, en je kunt vluchten. Hoe dan ook, 

vroeg of laat zal je neiging zijn de ander een lesje te leren, de agressie uit te leven, hem of haar alsnog 

een hak te zetten.  

Misschien kent u die cartoon van de geweldsspiraal wel, die ziet er zo uit: 

Baas kijkt man boos aan →  

man komt thuis en scheldt zijn vrouw uit →  

vrouw slaat haar kind →  

kind schopt de hond.  

Zo werkt het en zo wordt agressie alleen maar groter. En de enige manier om de spiraal te doorbreken is 

door ermee te stoppen. Geweld is niet met geweld te keren, geweld laat zich alleen door zachtheid 

keren. De geweldsspiraal kun je stoppen door niet de agressie over te nemen en door te geven. Door 

niet jezelf af te schermen, niet te bevriezen maar je naar de agressor toe te keren, hem aan te kijken en 

“nee” te zeggen. Of in mooie beeldspraak: door je andere wang toe te keren. Dat is moeilijk voor jezelf 
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en confronterend voor degene die agressief is. In feite zeg je: wat doe jij nou! Je neemt het geweld niet 

over.  

 

Geleide meditatie 

Niet je vijand haten, niet je gelijk halen, niet een ander een hak zetten – maar voor hem bidden, dat wil 

zeggen: hem het goede toewensen. Alleen het goede kan hem van zijn agressie afhelpen.  

In de traditie van het Boeddhisme dat ik aanhang, kennen we de Metta-sutta, een tot gebed gemaakte 

voordracht van de Boeddha. Mijn lerares heeft hem vaak als geleide meditatie met ons gedaan: wend 

eerst je compassie naar jezelf en de mensen die heel dicht bij je zijn, voel het mededogen en de liefde 

in je gloeien en breid dan je kring uit. Roep je je compassie op voor de mensen die iets verder weg staan 

en dan voor degenen die je niet kent, tegenover wie je onverschillig staat. Als laatste roep je je 

compassie op voor die mensen die je als je vijanden beschouwt, waar je bang voor bent, of die je haat, 

die jou haten. “Heb je vijanden lief”.  

 

Het is een van de meest lastige dingen in het leven om niet alleen je haatgevoelens, je afkeer, je 

boosheid, in toom te houden maar er ook nog eens echt boven uit te stijgen, ze kwijt te zijn.  

Hoe kun je zo’n manier van omgaan vinden met agressie? Ook in het Oude Testament kwam het voor, 

dat stoppen van de geweldsspiraal – dus ruim voordat Jezus het benoemde in zijn Bergrede. David is 

daar een levend voorbeeld van. Koning Saul stond David naar het leven, hij probeerde hem te doden 

met zijn speer. Hij trok met een leger achter David aan en David kwam in het holst van de nacht naar de 

plek waar de mannen sliepen. Hij stal Sauls speer en waterkruik, om de volgende dag aan te geven dat 

hij Saul met gemak had kunnen doden met zijn eigen speer – maar dat niet wilde doen. En Saul kwam 

tot inkeer.  

 

Vergif 

Mooi voorbeeld maar makkelijker gezegd dan gedaan. Woede is als vergif. Ze geeft je het idee dat het 

terecht is dat je agressief wordt. Bij anderen, cliënten van ons in de opvang, kan ik dat zo makkelijk zien 

– dat hun agressie ongegrond is: het probleem ligt te vaak aan een ander. Maar als ik zelf boos ben – 

dan denk ik ook dat ik gelijk heb en dat het terecht is dat ik boos ben.  

Luister naar het verhaal van de boot in dichte mist. Je vaart maar ziet geen hand voor ogen. Dan ineens 

doemt er een boot op, die snel op je afvaart, vlak voor je. Je roept “Pas op”, maar de boot vaart recht op 

je af. Je schreeuwt nogmaals, maar tevergeefs. Jouw boot wordt geramd. En je bent woedend en begint 

te schelden “Idioot, kun je niet rustiger varen en uitkijken…”. Totdat je ziet dat de boot leeg is, de boot 

was op drift, er is geen mens, en je woede zakt weg, als een ballon loopt je boosheid leeg. Waar is je 

woede nu? Waar was hij op gericht?  

 

Geen pokon geven aan je woede, geen voedende gedachten, geen schuldige zoeken, laat je 

wraakgedachten en gevoelens als vogels wegvliegen. Neem je woede niet zo serieus. Dat moet je 

oefenen, dat gaat niet een, twee, drie. Ik noem het voor mezelf: trek de angel uit je emotie. Het is een 

lege boot die je boos maakt. Je neemt de agressie in de wereld veel te persoonlijk. Mijn moeder zou 

zeggen: je moet de wijste wezen. Niet omdat je dan hoger staat, maar omdat je weet dat haat jou zelf 

vergiftigt en vernietigt en je dat voortzet naar anderen. Woede verhardt en verstart en dat maakt dat je 

zelf niet meer tot bloei kunt komen omdat je nog iets af te rekenen hebt. Het maakt da tje anderen doet 

verstarren en zij niet tot bloei kunnen komen. Keer je af van geweld, keer je om, kijk de ander aan en 

vergeef het hem.  

 

Uitstijgen boven jezelf 

Goed leven is voluit leven – is er vol voor gaan. Meer dan je best doen en doen wat je vindt dat hoort te 

worden gedaan. Het gaat erom jezelf te bevrijden van je emoties en zo boven jezelf uit te stijgen. In het 

tafelgebed dat we straks lezen staat een zinsnede die mij zeer aanspreekt, het gaat over Jezus: “En 

daarom heeft hij voor vriend en vreemde, voor goed en kwaad zichzelf ontledigd (dat is zichzelf bevrijdt 

van alle last). Hij wist ten einde raad niets te doen dan God te zijn voor ieder mens in deze wereld.” 
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Zo boven je kleinheid uit te stijgen dat je God wordt in de wereld – dat is het voorbeeld dat Jezus ons 

voorleefde. Wij kunnen hem navolgen en een licht worden in de wereld.  
 

Leef volgens de wet van de gerechtigheid maar ga verder dan dat. Zet je lamp niet weg onder de 

korenmaat, laat je licht schijnen.  

De maan verlicht de nacht, en de zon maakt de dag mogelijk.  

Wees wijs, wees zacht, wees liefdevol, wees verlicht. Wees het licht in de wereld.  
 

Amen. 

 

Nodiging 

Wij komen hier samen om in het lichtspoor van Jezus te leven. In het hart van onze viering hier in De 

Duif breken we brood en delen we wijn. Dit doen we als teken van bereidheid tot gemeenschap met 

elkaar over grenzen en scheidsmuren heen. Door te breken en te delen tonen we onze bereidheid om 

onze levenskracht, ons licht te geven aan elkaar én met hen die geen deel van leven hebben. Laten we 

samenleven vanuit het visioen van een wereld waar niemand zijn lamp onder de korenmaat hoeft te 

steken en waar brood en liefde is genoeg voor allen. 
 

Kom dan naar voren en neem deel aan dit ritueel van breken en delen. Neem deel met je hart en 

aanvaard het brood en deze wijn met vreugde en met het licht dat in je oplaait als je beseft dat je 

geliefd bent, Gods geliefde kind. Wees welkom.  

 

Voorbeden 

Laat ons bidden voor onszelf, 

en iedereen die zoekt naar inzicht in het leven. 

Dat wij zachtheid en kracht in ons leven ontdekken  

en het lef hebben om de weg van het licht te gaan. 
 

Laat ons hart zijn bij de mensen die ons na staan, 

en laat ons net zo veel liefde voelen voor wie we niet kennen. 

Moge ons hart overlopen van mededogen en warmte.  
 

Laat ons bidden voor mensen die ziek zijn of wanhopig, 

mensen die angst hebben of in tergende onzekerheid leven, 
 

Laat ons bidden voor allen die pijn veroorzaakt, 

voor de daders van onrecht en agressie, 

dat zij zachtheid leren kennen en tot inzicht komen.  
 

En laat ons bidden voor alle mensen die lijden aan het leven,  

dat zij de troost van onze Levende God  

midden in de chaos van hun leven zullen ervaren. 

 

Zegenbede 

Moge de Krachtige en Tedere dicht bij ons zijn de komende dagen  

en alle dagen in ons verdere leven.  

Moge zij onze ogen, onze oren en ons hart openen 

opdat onze ogen zien, onze oren horen, 

en ons hart antwoord kan geven, 

onverschrokken, vol licht en liefde. 

Moge ons diepste wezen, God in ons leven, 

ons kracht en tederheid schenken en vrede,  

Amen 


