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[ DIA ] De gezichten op deze foto staan strak, ze kijken recht voor zich uit. Honderd jaar 
geleden was een foto een plechtig moment, dus zie je ernstige gezichten ook al is het de 
trouwdag van Hendrik en Margreet Zomer, 1906. De kinderen op de voorgrond komen uit 
een eerder huwelijk van Hendrik. Ik vond deze foto in het boek van Agnes Amelink, ‘De 
Gereformeerden’. Amelink probeert in haar boek een indruk te geven van wat de doorsnee 
gereformeerde bezielde, hoe de groep in de loop van de twintigste eeuw veranderde en 
welke factoren daarbij een rol gespeeld hebben. En om heel dicht bij de binnenwereld te 
komen, volgt ze ondermeer de familie Zomer door de generaties heen. In haar typering van 
de gereformeerden, wijst Amelink op hun diepe hartstocht voor de waarheid, vol oprecht 
goede bedoelingen zette men zich fanatiek in voor kerk en maatschappij. Kortweg gezegd, 
de gereformeerde nazaten van Abraham Kuyper kenmerkten zich door hun gereformeerde 
activiteit. Natuurlijk weet ik niet in hoeverre jij je nog gereformeerd voelt. Hoewel de Open 
Hof deel uitmaakt van de Nederlands Gereformeerde Kerken, voelen velen zich eerder lid 
van de Open Hof dan zeg maar gereformeerd. Toch is het de moeite waard om naar die laag 
van activiteit te kijken, dat wijst zowel naar iets heel bijzonders alsook naar een heftige 
valkuil. 
 
[ DIA ] Het waardevolle van actief handelen lijkt nauw aan te sluiten bij Matteüs 5.  
Daar waar Jezus zegt: 

‘Jullie hebben gehoord dat gezegd werd:  
“Een oog voor een oog en een tand voor een tand.” 
En ik zeg jullie . . .  wie je op de rechterwang slaat, ook de linkerwang toe te keren.’ 
‘En als iemand je dwingt één mijl met hem mee te gaan, 
Loop er dan twee met hem op. 
Geef aan wie iets van je vraagt.’ 

Het doen lijkt sterk op de voorgrond te staan,  iemand de andere wang toekeren, een extra 
mijl meelopen én geven aan wie vraagt. En dat lijkt dan helemaal strak getrokken te worden 
in die laatste zin: 

‘Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is.’ 
Dat klinkt alsof Jezus zegt: zorg dat je door te doen een grote graad van perfectie bereikt, 
want dat is de manier om op de hemelse Vader te lijken. Maar meteen voel je ook hoe het 
wringt. Hoe kunnen wij volmaakt handelen? Was dat gereformeede activisme ook niet 
meteen de valkuil? Immers vele gereformeerden waren zeer actief, maar hun geloofsleven 
bleek soms heel leeg te zijn. Kortom: hoe verstaan we de woorden van de Heer, wat bedoelt 
Hij? 
 
[ DIA ] Het helpt om eerst naar de structuur van dit Matteusgedeelte te kijken. Dan beginnen 
we bij dat ‘oog om oog, tand om tand’. De idee van het oog om oog was duidelijk: iemand 
doet iets fout, en het slachtoffer is gerechtigd met gelijke munt terug te betalen. 
Getalsmatig gaat dat om een fifty-fifty verhouding. Hoewel dit in onze tijd heel raar klinkt, 
was deze regel in het oude Israël een krachtige inperking van de eerwraak. De oog-om-oog-
regel was bedoeld om de eindeloze spiraal van wraak en tegenwraak te stoppen. Toch zegt 
Jezus dan: hoewel dat in het verleden zo bepaald is, vraag ik van jullie niet fifty-fifty maar 



tweehonderd procent. Oftewel: als jij door een vijand tot iets gedwongen wordt, dan 
verwacht ik, zo lijkt de Heer te zeggen, dat jij het dubbele doet van wat de vijand überhaupt 
verwacht. Indrukwekkend en ingewikkeld tegelijkertijd. Het effect is duidelijk, die vijand zal 
totaal van zijn stuk zijn. Maar ben ik in staat dit uit te voeren? En terwijl je dat overweegt, 
lijkt het vervolgens totaal te ontsporen als de Heer verder gaat.  Want wat moet ik met dat 
slotgedeelte: ‘Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is?’ Daarmee wordt 
mijn doen onbegrensd, en dat is toch ondoenlijk? Als mensen volmaakt moeten zijn, dan 
jaagt dat mensen tot ver boven hun kookpunt. Of, de andere kant, mensen raken diep 
teleurgesteld omdat ze het niet kunnen volbrengen. De vraag is dus: Wat betekent dit? Voor 
wie is dit te volbrengen? 
 
[ DIA ] Laten we een stap achteruit zetten. Als je gevormd bent in de gereformeerde traditie, 
überhaupt als je Nederlander bent, dan is iets doen je als het ware in het lijf ingebakken. Als 
er iets gebeurt, is de standaardreactie steevast: ‘wat moet ik doen?’ Maar toch eerst een 
citaat met een totaal ander karakter: ‘Ik ben best een gelukkig mens. Maar niet omdat ik het 
geluk zelf heb gemaakt. Ik heb chance gehad om in de juiste tijd en het juiste land te zijn 
geboren. Ik had zorgzame ouders. Ik heb genoeg geld en ik reken me rijk met mijn geliefde 
en mijn kinderen. Ik heb natuurlijk ook een beetje ongeluk gekend, maar ik onthoud vooral 
dat ik veel geluk heb.’ Dit zegt Dirk De Wachter, een Vlaams psychiater die veel te veel werk 
heeft naar eigen zeggen. De wachtlijsten worden steeds langer en dat in een maatschappij 
die het heel goed heeft. Er is geen oorlog in de buurt, geen nijpende armoede voor de 
meeste mensen, en toch voelen veel mensen weinig welzijn. De Wachter wijst naar het 
gegeven dat het er in onze maatschappij vaak op lijkt alsof wij het leven vooral zelf kunnen 
maken, maar in het genoemde citaat, blijkt het leven vooral een geschenk te zijn. Voor 
Nederlanders, voor gereformeerden, was doen het ding, maar de vraag naar het er zijn, 
raakte uit beeld. En volgens Dirk De Wachter is het zijn meer bepalend dan het doen. Als we 
weer teruggaan naar Matteüs 5, zou je je kunnen afvragen hoe dat voor Jezus is. Zou voor 
Jezus het zijn ook belangrijker zijn dan het doen? Je moet weten dat Jezus deze woorden 
spreekt temidden van de zoektocht van Israël naar wie of wat ze mag zijn. Aan dit volk was 
een grootse belofte gegeven, maar de harde realiteit is dat het volk nog altijd zucht onder 
het harde bewind van vreemde overheersers. Met andere woorden: de scheuren en breuken 
zijn fors overheersend. Je moet ook weten dat die scheuren en breuken al vanaf de tijd van 
de grote profeten alles bepalend zijn. Niemand heeft het probleem van Israël beter en 
scherper getypeerd dan Jesaja, hoor maar. 
 
[ DIA ] Dit is wat Jesaja zei:  

‘Tevergeefs heb ik me afgemat, 
ik heb al mijn krachten verbruikt, 
het was voor niets,  
het heeft geen zin gehad.’ 

Ver voor Christus, was Jesaja er al diep van overtuigd dat ons doen helemaal niets oplevert. 
Als de nazaten van Abraham Kuyper dit besef in hun ziel meegenomen hadden, dan was hun 
geschiedenis misschien totaal anders verlopen. Dan hadden ze misschien eerder beseft dat 
het doen, geestelijk gesproken, niet alles bepalend kon zijn. Natuurlijk is wat je doet niet 
onbelangrijk, maar het bepaalt niet de waarde van wie je bent. Jesaja torpedeert niet de 
dingen die we kunnen doen, maar Jesaja spreekt over het wezen en de zin van het leven, 



kortom over het zijn  en de zin van het zijn. De zin die niet door ons mensen gemaakt kan 
worden, maar door God gegeven wordt. 
 
[ DIA ] Hoor maar hoe de omslag in de woorden van Jesaja klinkt: 

‘Het was voor niets,  
het heeft geen zin gehad. 
Maar de Heer zal me recht doen,  
mijn God zal me belonen.’ 

Door mijn werkelijkheid, aldus de profeet, lopen gigantische scheuren en breuken. 
Kijk ik met een menselijk oog, dan ziet het er niet best uit, dan is het over en uit. Maar, en 
daar zit het hart van de profetische boodschap, maar de Heer zal mij recht doen. Dwars door 
de scheuren en breuken heen, zal de genade van de Heer binnenkomen. Heel persoonlijk 
neemt de God van Israël het vernieuwende werk ter hand. Dat is de boodschap van Jesaja. 
En misschien is de sprong te groot, maar je moet weten dat de woorden van Jesaja in de tijd 
van Jezus nog altijd in de lucht hingen, het volk was afgemat, de mensen hadden hun 
krachten verbruikt, alles leek totaal voor niets, waar was God die recht zou doen? Die 
woorden stonden nog altijd uit, zou er dan nog iets kunnen gebeuren? Zou de God van Israël 
het volk recht gaan doen? ‘Ja’, hoor je Matteüs zeggen, ‘ja, in Christus is de God van Israël 
gekomen die recht doet.’ Niet voor niets is de boodschap van het Evangelie dat het 
Koninkrijk der hemelen gekomen is. Dat is niet een koninkrijk los van de aarde, maar God die 
op aarde recht doet. En als je dit alles bedenkt, zou het dan niet heel vreemd zijn als Jezus 
zijn leerlingen zou aanzetten tot persoonlijke perfectie? Kan dat het verhaal zijn? Jezus 
spreekt van ‘volmaakt zijn’, daarbij gebruikt Hij het woord ‘telos’, compleet worden, voltooid 
raken, tot je bestemming komen. Dan klinkt actief, maar eerder gaat het om 
ontvankelijkheid, het betreft die wonderlijke paradox van het koninkrijk: de activiteit om te 
ontvangen. ‘Telos’ wijst naar het einde, de voltooiing. Dan gaat het niet allereerst om de 
hoogst individuele voltooiing, dat ook, maar eerst en vooral om de voltooiing van Gods 
schepping, het slothoofdstuk van het verhaal van God. In Christus, de nieuwe koning, zal de 
gebroken wereld worden hersteld. Terwijl wij mensen afgemat zijn, terwijl onze krachten 
verbruikt zijn, terwijl wij denken: wat heeft het voor zin, ontvangen wij dat de Heer recht 
doet. Onze pijnlijke breuken en diepe wonden herstellen niet door hard te werken of door 
zelf alles te moeten doen, nee, het herstel vindt plaats door deel te worden van Gods 
verlossingsverhaal. 
 
[ DIA ] Wat betekent dit concreet? Als eerste: De woorden van Jezus staan in het teken van 
de komst van het koninkrijk. De komst van het koninkrijk der hemelen betreft het grote 
verhaal, dat wil zeggen: het is de Heer die Zijn volk en de schepping recht doet. God zelf 
begint er mee, waarmee gezegd is dat wij laatkomers zijn. En toch, met dat komen van de 
Heer, is mijn verhaal, wie ik ben, ingebed in het verhaal van het koninkrijk. Dat is de basis. 
Ten tweede: Als de Heer ons recht doet, dan is ons zijn én, in het verlengde daarvan, ons 
handelen, een deel geworden van het verhaal van God. Het verhaal van God, met de 
woorden van Jesaja, bepaalt mij telkens weer bij het feit dat ik mijn krachten allang heb 
verbruikt, maar dat Hij , de Heer, mij recht doet. En als je spreekt over volmaaktheid in 
handelen, dan handel ik volmaakt omdat Hij mij recht doet. Anders gezegd: omdat de Heer 
met de kromme stok van mijn handelingen rechte slagen maakt. Als derde: Onze 
volmaaktheid staat niet los van onze pijnlijke wonden. Onze pijnlijke scheuren en breuken 
maken het zelfs mogelijk om de lastigheid van de wereld en niet in de laatste plaats de 



lastigheid van onszelf te blijven zien. Niet om daarmee voortdurend naar beneden getrokken 
te worden, maar om daarmee te leven in het verwachtingsvolle besef dat God door onze 
scheuren en breuken heen, Zijn genade geeft. Het tragische van de nazaten van Abraham 
Kuyper was niet dat zij vooral actief handelden, het tragische was, dat zij de scheuren en 
breuken in hun bestaan vergaten. 
 
[ DIA ] Toch, ter afsluiting, is het de moeite waard om een bijzonder aspect van Kuypers 
gedachtengoed te noemen. Tegenover een zeer individualistische benadering van het 
geloof, waarmee onze tijd vol is, een geloof waar we het vooral om onszelf gaat, staat die 
krachtige Kuyperiaanse visie: ‘Christus’ heerschappij over alle gebieden van het leven.’ Dat 
kun je activistisch opvatten en zo is het ook vaak gebeurd, maar het getuigt vooral van een 
diep besef van Christus’ genade voor de wereld. En dat sluit nauw aan bij de woorden van 
Jesaja 49: 6, waar de profeet Gods boodschap verwoordt: 

‘Dat je mijn dienaar bent dat is nog maar het begin. 
Ik zal je maken tot een licht voor alle volken.’ 

Aanstaande woensdag is het aswoensdag, het begin van de voorbereidingstijd van Pasen. 
Dat is voor ons een tijd van bezinning. En wat is het goed om ons eens te bezinnen op dat 
grote statement: Christus’ heerschappij over alle gebieden van het leven. En misschien 
moeten we dan beginnen bij ons zijn in Christus. De bezinningsvraag voor deze week kan 
zijn: Als het koninkrijk naar je toekomt in de gestalte van de gekruisigde, wat heb je dan 
nodig om jouw leven in te kunnen bedden in het verhaal van koning Christus? Christus is het 
licht voor de volken, maar dat begint in mij met het besef dat Christus het licht is in mijn 
leven. Dit mag jouw gebed zijn:  

Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart, 
leer mij U kennen in vreugde en smart. 


