
zondag 24 februari 2019 in het Kruispunt 
 
 
 
 
 
 
 
lezing oude testament (lector) Genesis 45, 1-11.15 

1  Toen kon Jozef zich niet langer goed houden tegenover allen die daar bij hem waren. ‘Laat 
iedereen weggaan!’ riep hij. Zo was er niemand bij toen Jozef zijn broers vertelde wie hij 
was. 

2  Hij barstte in tranen uit en huilde zo luid dat de Egyptenaren het hoorden en dat het ook 
in het paleis van de farao te horen was. 
3  Hij zei tegen zijn broers: ‘Ik ben het, Jozef! Leeft mijn vader nog?’ Zijn broers waren niet in 
staat antwoord te geven, ze waren verlamd van schrik. 4  ‘Kom toch dichterbij, ‘zei Jozef 
tegen hen, en daarop gingen ze dichter naar hem toe. ‘Ik ben Jozef, ‘zei hij, ‘jullie broer, die 
jullie verkocht hebben en die naar Egypte is meegevoerd. 5  Maar wees niet bang en maak 
jezelf geen verwijten dat jullie mij verkocht hebben en dat ik hier ben terechtgekomen, want 
God heeft mij voor jullie uit gestuurd om jullie leven te redden. 6  De hongersnood teistert 
het land nu al twee jaar, en ook de komende vijf jaar zal er niet geploegd of geoogst worden. 
7  God heeft mij voor jullie uit gestuurd om jullie voortbestaan op aarde veilig te stellen; zo 
wilde hij veel levens redden. 8  Niet jullie hebben mij dus hierheen gestuurd maar God; door 
hem ben ik de belangrijkste raadsman van de farao geworden, de bestuurder van zijn hele 
hof en heerser over heel Egypte. 9  Ga onmiddellijk terug naar mijn vader en zeg tegen hem 
dat zijn zoon Jozef hem het volgende laat weten: “God heeft mij heer over heel Egypte 
gemaakt. Kom zo snel mogelijk naar mij toe. 10  U kunt in Gosen wonen, dicht bij mij, met 
uw kinderen, uw kleinkinderen, uw schapen en geiten en runderen en wat u verder maar 
bezit. 11  Ik zal u daar onderhouden, want de hongersnood zal nog vijf jaar duren. Dan hoeft 
u geen gebrek te lijden, u niet en ook uw familieleden en uw dieren niet.”’ (...........) 15  Jozef 
kuste al zijn broers, terwijl hij zijn tranen de vrije loop liet. Pas toen waren zijn broers in staat 
iets tegen hem te zeggen. 
 
lied Liedboek 818   Niet is het laatste woord... 
 
lezing nieuwe testament (lector) Lucas 6, 27-38 

27  Tot jullie die naar mij luisteren zeg ik: heb je vijanden lief, wees goed voor wie jullie 
haten, 
28  zegen wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie slecht behandelen. 29  Als iemand je op de 
wang slaat, bied hem dan ook de andere wang aan, en weiger iemand die je je bovenkleed 
afneemt niet ook je onderkleed. 
30  Geef aan ieder die iets van je vraagt, en eis je bezit niet terug als iemand het je afneemt. 
31  Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen. 32  Is het een verdienste als je 
liefhebt wie jullie liefhebben? Want ook de zondaars hebben degenen lief die hen 
liefhebben. 33  En is het een verdienste als je weldaden bewijst aan wie weldaden bewijzen 
aan jullie? Ook de zondaars handelen zo. 
34  En is het een verdienste als je geld leent aan degenen van wie jullie iets terug 
verwachten? Ook zondaars lenen geld aan zondaars in de verwachting alles terug te krijgen. 



35  Nee, heb je vijanden lief, doe goed en leen geld aan anderen zonder iets terug te 
verwachten; dan zullen jullie rijkelijk worden beloond, en zullen jullie kinderen van de 
Allerhoogste zijn, want ook hij is goed voor wie ondankbaar en kwaadwillig is. 36  Wees 
barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is. 37  Oordeel niet, dan zal er niet over je 
geoordeeld worden. Veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld worden. Vergeef, dan zal je 
vergeven worden. 
38  Geef, dan zal je gegeven worden; een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en 
overvolle maat zal je worden toebedeeld. Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal 
ook voor jullie worden gebruikt.’ 
 
lied  Liedboek 320, 1.2.3.   Wie oren om te horen heeft... 
 
 
 
uitleg en overweging 
 
 
 

Gemeente, lieve mensen van onze Heer, 

 

 

---wapenarsenaal--- 

 

Wij hebben allen ergens diep in ons hart  

een soort geheim wapenarsenaal.  

 

Wij merken daar doorgaans niet veel van,  

want wij zijn vredelievende mensen,  

zijn ook blij met de contacten die we hebben,  

en zoeken de confrontatie niet.  

 

Maar als er op de parkeerplaats bij de supermarkt,  

waar alles vol staat,  

een ander de net vrij wordende plek inpikt,  

gewoon omdat hij daar sneller in komt,  

terwijl jij daar al langer op aan het wachten was,  

... en in andere soortgelijke momenten ... 

 

dan vinden we best de weg naar ons geheim wapenarsenaal.  

 

We stoten dan minder vredelievende klanken uit,  

verwensingen, of erger.  

Zodat het voor het verdere vreedzaam verloop  

een geluk is dat er nog een auto om je heen zit. 

 

Als men onrechtvaardig met ons omgaat,  

als we ons gekwetst voelen,  



dan weten we de weg naar ons geheim wapenarsenaal  

meestal wel te vinden. 

 

Het is best grappig eigenlijk:  

 

in de bijbel staan er psalmen die passages bevatten  

waar er geklaagd wordt, 

verwensingen geuit, 

en om wraak geroepen wordt  

en daar hebben we een ongemakkelijk gevoel bij.  

Die willen we in de bijbel eigenlijk niet tegenkomen,  

en we stoppen bij sommige psalmen met lezen  

voordat zij strijdbaar worden.  

Of we mijden die teksten.  

 

Maar die uitingen die we in de bijbelteksten niet willen tegenkomen  

hebben we wel in ons eigen geheim wapenarsenaal.  

 

Die wraakpsalmen drukken eigenlijk uit  

wat er soms in ons hart gaande is.  

Ook in de harten van godsdienstige mensen. 

 

Het lijkt er op dat Jezus ons wil uitnodigen  

om ons geheim wapenarsenaal  

met rust te laten in situaties waar we  

persoonlijk onrecht ervaren. 

 

"zegen wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie slecht behandelen".  

 

Als je kwaad wordt en de woede voelt opstijgen  

- blijf weg van je geheim wapenarsenaal  

en zegen die mens die jouw parkeerplaats inpikt! 

 

En dat zegenen of dat bidden is in dit geval een gebeuren  

dat tegen alle gevoelens en neigingen ingaat.  

 

 

 

---opstuwen--- 

 

De neiging in ons hart is anders dan zegenen.  

 

Die gaat richting terugbetalen met gelijke munt.  

 

Die gaat richting er wat van zeggen.  

Die gaat richting een situatie waar het ene woord  

het andere oproept.  



 

Het afzetten tegen de ander ligt ons nader  

dan het inleven in die ander.  

 

Als ik het goed zie is deze neiging om  

naar het geheime wapenarsenaal te grijpen  

ook de reden waarom discussies  

via de sociale media zo genadeloos ontsporen.  

 

Wat er is gebeurd of gezegd wordt gepost,  

er zit al boosheid of verontwaardiging in,  

of nodigt de lezer uit om een greep te doen  

in het geheim wapenarsenaal,  

de lezer ziet zich bevestigd in het toch al bestaande  

vooroordeel en reageert daardoor  

graag en snel en onbezonnen,  

vanuit de onderbuik,  

verontwaardiging roept verontwaardiging op, 

argwaan roept argwaan op, 

haat roept haat op. 

 

En zo stuwen de gevoelens zich op.  

Met soms ongeleide projectielen tot gevolg.  

 

Het ene woord lokt het andere uit,  

elk gevoel dat je uit  

maakt datzelfde gevoel bij de ander sterker.  

 

Ik begrijp Jezus zo dat hij ons uit dat automatisme weg wil halen.  

 

Het reactiepatroon waardoor kwaad kwaad versterkt.  

 

Hij daagt ons uit, zo versta ik het,  

niet het meest voor de hand liggende te doen.  

 

Als je doet wat iedereen verwacht in een situatie  

van vijandschap dan  

bepaalt je tegenstander je gedrag.  

In het heetst van de strijd is dat niet de indruk die je hebt,  

maar wel wat er gebeurt.  

 

 

Maar je bent vrij om je gedrag zelf te kiezen.  

In nuchtere distantie.  

 

Zonder je op sleeptouw te laten nemen  

door het mechanisme van woord en weerwoord.  



 

Als je op kwade dingen reageert met nog meer kwade dingen,  

dan laad je het kwaad op,  

dan roep je de macht van het kwaad  

over mensen af.  

 

Op slechte dingen met slechte dingen reageren  

- dat is een vorm van onderhandelen met het kwaad -  

en met het kwaad moet je niet onderhandelen,  

zegt Jezus, daar moet je tegen in durven te gaan.  

 

Het kwaad heeft al macht genoeg in onze wereld. 

 

 

 

---gedragsmechanisme--- 

 

Niet doen wat je wel zou kúnnen doen,  

en wat je misschien ook wel zou mógen doen.  

 

Door nuchter te kiezen voor een handeling  

die het opstuwen van reacties en gevoelens 

doorbreekt kan een mens meedoen  

aan het versterken van de goede krachten tussen de mensen.  

 

Niet in verzet te komen als je onrecht wordt aangedaan  

maar daarin mee te gaan  

de andere wang ook te presenteren 

maak je zichtbaar wat de ander eigenlijk bezielt. 

 

Je kunt dus iets veranderen.  

door aan de vicieuze cirkels niet mee te werken. 

Je kunt het boze van deze wereld niet wegnemen,  

maar je kunt laten zien hoe bevrijdend het is  

uit andere bronnen te leven. 

 

Je kunt het je permitteren om niet vanuit jezelf,  

maar vanuit de ander te denken. 

 

 

 

---barmhartig--- 

 

De woorden van Jezus over liefde voor je vijanden  

en kwaad beantwoorden met goed  

 



lezen we meestal in de versie van het  

Mattheusevangelie.  

Nu lezen we die volgens Lucas.  

 

En er zijn interessante verschillen die ik nu grotendeels laat liggen.  

 

Maar twee verschillen wil ik er even uit lichten.  

Het eerste is dat Lucas meer nadruk legt  

op barmhartigheid als drijfveer.  

Mt heeft: "jullie moeten volkomen zijn zoals jullie vader volkomen is"  

en bij Lk is het: "jullie moeten barmhartig zijn  

zoals jullie vader barmhartig is".  

 

En, het tweede: Lk heeft niet, zoals Mt: heb lief wie jullie haten,  

maar "doe goed aan wie jullie haten". 

 

Goed doen vanuit barmhartigheid is misschien wel makkelijker  

voor ons dan volkomen te zijn  

vanuit liefde voor tegenstanders. 

 

 

Maar beiden beginnen de rede van Jezus met "zaligsprekingen",  

woorden die de liefde van god uitdrukken  

voor wie op aarde  

zijn slag niet weet te slaan,  

zich geen plek weet te veroveren.  

 

Daar zit ook de gedachte in:  

wie zich door god geliefd weet,  

wie door god gelukkig geprezen wordt  

- die hoeft niet geweld met geweld beantwoorden.  

 

Die haalt zijn zelfrespect uit andere bronnen  

dan het markeren van machtsposities.  

Die is niet gauw gekwetst  

en hoeft niets recht te zetten. 

 

 

Die liefde van god in het hart van de mens  

geeft je de vrijheid,  

méér te zien dan alleen de daad van je tegenstander,  

 

geeft je de vrijheid te zien:  

ook je vijand is een kind van god,  

een mens op zoek naar liefde en vrede,  

naar een plek onder de zon,  

net als jij. 



 

Je bent een door God geliefd mens.  

Dat is je levensbron.  

Je hoeft niets waar te maken. 

 

Je kunt het je permitteren om  

af te zien van zelfrechtvaardiging  

en oordeel over anderen.  

 

Je kunt het je permitteren om die liefde,  

die acceptatie,  

die jouw inspiratiebron is,  

ook te laten zien.  

 

Je hoeft niet naar jezelf of naar de ander te staren  

met de angst te kort te komen.  

Je kunt je de blik op een brede horizon permitteren.  

 

 

Ik las de uitspraak van een rabbi  

die het niet kon hebben als men  

iemand als slecht bestempelde.  

Dan zei hij, en ik vind dat het overwegen meer dan waard:  

 

“een mens doet wel slechte dingen  

als de neiging daartoe hem teveel wordt,  

maar daardoor wordt hijzelf nog niet slecht.  

 

Niemand doet met opzet slechte dingen,  

hij raakt er zonder het te weten in verzeild  

of hij houdt het slechte voor het goede.  

 

Je moet degene die het slechte doet,  

juist liefhebben en hem in liefde  

helpen te ontkomen aan de maalstroom  

waarin zijn drift hem meesleurt.” 

..tot zover... 

 

---Jozef--- 

 

U hoorde in de eerste lezing over Jozef 

bij het weerzien met zijn broers 

die hem naar Egypte hadden doorverkocht  

en zo zijn vijanden waren van begin af aan. 

 



Misschien kunnen we in hem een mens herkennen  

die de woorden van Jezus  

al in de praktijk bracht.  

 

Zacht en weerloos is hij, hoewel de machtigste man  

onder de farao.  

Hij kan zich dat permitteren.  

 

Terwijl hij de macht heeft om zijn broers  

alles betaald te zetten,  

en misschien ook wel het recht daartoe 

 - doet hij dat juist niet. 

 

Hij doorbreekt het gedragspatroon en  

doet geen greep in zijn geheim wapenarsenaal. 

 

Jozef leeft uit andere bronnen.  

En hij laat dat zien.  

 

Dat heeft het verrassende effect dat  

niet alleen de bron van Jozef zichtbaar wordt,  

maar ook hun levensdoelen ineens op tafel liggen.  

 

Wat bezielt een mens in hemelsnaam  

om zijn broer te verkopen?  

 

Ik denk dat zij zich nog meer betrapt voelen  

dan ze onder de indruk zijn van de vergeving... 

 

 

---liefde--- 

 

Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is, zegt Jezus.  

 

Barmhartig voor je naaste, je tegenstander,  

en ook voor jezelf.  

 

Want heel vaak is de zelfingenomenheid en het korte lontje,  

de neiging tot oordeel,  

een wanhopige uiting van gebrek  

aan barmhartigheid met jezelf.  

 

Wees barmhartig zoals jullie vader barmhartig is.  

Want barmhartigheid is het wezen van God.  

 

Jezus heeft zijn vijanden als vrienden gezien.  

 



Zijn vijanden waren machteloos tegenover zijn liefde.  

 

We hebben niet alleen een geheim wapenarsenaal,  

we hebben ook de liefde  

van de hemelse vader in ons hart.  

 

Als een bron om kracht uit te putten.  

 

Die liefde stelt ook ons in staat om onze tegenstanders,  

vijanden en onze angst voor hen  

ontspannen tegemoet te treden. 

 

Amen. 
© Jan-Hendrik Kip 

 

 
 
stilte 
 
lied Liedboek 537, 1.3.4.   Zo spreekt de Heer... 
 


