
OVERDENKING BIJ MT 5: 17-27 

Als wij vroeger als kinderen door mijn moeder werden voorgelezen uit echt wel heel 

verantwoorde kinderboeken stopte ze soms even, en dan spitsten we onze oren want 

dan wisten we: Hier staat een verwensing of lelijk woord. ‘Val dood kerel’ vond ze al 

niet kunnen. ‘Uilskuiken’ in Paulus de Boskabouter, dat was op het randje. Wij 

vonden dat uiterst overdreven en ook wel een beetje grappig en we zeiden dan dat 

ze niet half wist wat kinderen allemaal wel niet tegen elkaar zeiden op het 

schoolplein. Ik denk dat de schroom van mijn moeder iets te maken had met wat 

Jezus hier zegt, dat wie een ander uitmaakt voor nietsnut, al de fout ingaat. En ik 

moet er nog wel eens aan denken als ik hoor of lees waar mensen elkaar vandaag 

publiekelijk allemaal wel niet voor uitmaken en hoe grof het eraan toe kan gaan. 

Je kunt heel verschillende dingen horen in dit evangeliegedeelte. Je kunt dit horen 

als een soort dreiging, als strenge eisen, en o wee als je daar niet aan voldoet. En 

dan zinkt de moed je al snel in de schoenen. Of het irriteert als wereldvreemd en al 

te heilig gedoe. Want wie heeft er nu nooit eens ruzie of gedoe met een ander en 

wie zegt er alleen maar vriendelijke dingen over zijn medemens? Eens een keer een 

lelijk woord laten vallen, een beetje roddelen, dat is toch menselijk? Leidt deze 

ontzettend hoge inzet van Jezus niet tot ongezonde verkramptheid, opgekroptheid 

en schijnheiligheid? 

We moeten mogelijk door aardig wat weerstand heen om toe te komen aan wat er 

ook in deze woorden zou kunnen zitten waar we iets aan kunnen hebben. Jezus 

begint met te zeggen, en dat is zijn voornaamste punt, dat hij niet gekomen is om 

wet en profeten af te schaffen, maar juist om hen tot vervulling te brengen. Een 

woord om vast te houden, vervulling.  

En hij noemt dan één concreet gebod om dat duidelijk te maken. Het is het zesde 

van de Tien Woorden. Gij zult niet doden. Er vanuit gaande dat deze tien woorden 

op twee stenen tafelen stonden geschreven, correspondeert dit zesde gebod, het 

eerste op de tweede tafel, met het eerste op de eerste tafel. Dat luidt: Ik ben de 

Heer je God die je bevrijd heeft en het vraagt om deze God trouw te zijn. In de 

rabbijnse uitleg wordt de eerbied voor God die bovenaan staat op de eerste tafel 

direct verbonden met de eerbied voor de mens, wat bovenaan staat op de tweede 

tafel. Die mens is naar Gods beeld geschapen en is kostbaar,  leven dat je niet mag 

vernietigen. Een mens vermoorden is het beeld van God schenden.  

Jezus is echt niet de eerste die op zoek gaat naar de geest achter de letter van dit 

gebod. De profeten, waar Jezus hier ook naar verwijst, deden niet anders. In de 40-

dagentijd zullen we ons in een oecumenische leeskring in het klooster verdiepen in 

het boek Genesis van de rabbijn Jonathan Sachs en iets proeven van de rijkdom van 

de manier waarop in het jodendom de oude teksten gelezen worden, de discussies 

die gevoerd werden, het steeds weer ontdekken van nieuwe betekenissen.  



In dat boek wordt een uitspraak geciteerd van Rabbi Elazar Ben Azarja die zegt: ‘Het 

is onmogelijk dat een bijeenkomst in het leerhuis eindigt zonder een nieuwe 

interpretatie.’ Jezus zegt hier dat de wet en profeten niet afgeschaft moeten worden, 

maar dat er in iedere tijd opnieuw gezocht moet worden naar de geest, de diepere 

betekenis van deze richtinggevende woorden, en dat dit ook is wat hij doet. 

Een oude joods-christelijke uitspraak luidt: Toorn voert tot moord. En in de joodse 

Talmoeduitleg staat: Ieder die zijn naaste in het openbaar doet verbleken (door hem 

te schande te zetten) is als wie bloed vergiet.  

Wat duidelijk wordt in deze uitleg is dat het niet gaat om eerbied voor het leven 

zonder meer, als biologisch gegeven, maar om het leven van een persoon, een 

concreet mens. Die mens is volgens de Bijbel kostbaar omdat hij geschapen is naar 

Gods beeld. Iets dat we nogal eens vergeten in de omgang met elkaar. Die lastige 

collega, dat familielid dat ons altijd weer een vervelend gevoel weet te bezorgen, die 

man of die vrouw die iedere keer zo overmatig veel aandacht van ons vraagt op 

onmogelijke momenten, mensen die ons storen, ergeren, over wie we ons opwinden 

of met wie we geen raad mee weten. Dit gebod herinnert ons eraan dat hoe dan 

ook, ook zij zijn geschapen naar Gods beeld. Moord en doodslag beginnen waar ik 

een ander niet meer kan zien als iemand die door God in beginsel met dezelfde 

vrijheid en waardigheid is geschapen als ik zelf. 

Dat laatste is belangrijk om ook te onderstrepen: mijn eigen leven is evenzeer van 

waarde als dat van een ander. Over je heen laten lopen, je door een ander laten 

vernederen, dat is niet de bedoeling. Doodslag begint waar mensen elkaar 

ontkennen in plaats van bevestigen. Alles dat te maken heeft met haat en nijd en 

afgunst, of volstrekte onverschilligheid voor elkaar, het ijskoud afschrijven van 

mensen, onverdraagzaamheid, het kapot maken van mensen met woorden, het 

ongebreideld schelden en kwaad spreken over mensen, het niet accepteren van 

mensen die op wat voor manier dan ook anders zijn dan de meerderheid, -dat alles 

is moordend. En waar deze dingen vrij spel krijgen in een samenleving is die 

samenleving moordend voor mensen.  

In de Bijbel gaat het nooit om abstracte principes, maar altijd om concrete relaties. 

Het is voor dat heel concrete dat Jezus hier de aandacht vraagt met zijn 

voorbeelden, als tegenwicht tegen een manier van geloven die alleen kijkt naar of 

het allemaal wel volgens het boekje is. En inderdaad, dan wordt er veel van mij 

gevraagd in hoe ik met een ander omga. Wezenlijk is wel wie degene is die dit 

allemaal zegt. Dat hier een mens aan het woord is die voortdurend anderen sterkte 

en bemoedigde, de ogen opende, hen het wonder van het leven opnieuw wilde laten 

ontdekken, omdat hij hen dat leven zo gunde.   

Liefde is een ander woord daarvoor. Niet doodslaan, zo las ik ergens, betekent niet 

je handen thuishouden (terwijl je innerlijk kookt van woede) maar het betekent:  



je handen uitsteken en uitstrekken. Dat je niet wilt dat een ander kapot gaat. Dat je 

kunt geven.  

Liefde: een hoge inzet. Te hoog? Heel hoog, en we kunnen er vaak niet helemaal bij, 

maar kunnen we zonder die hoge inzet?  Is wat ons het meest goed doet, wat ons 

het meest het gevoel geeft mens te zijn, niet dat wij onze handen kunnen 

uitstrekken naar elkaar? Al lukt het ons lang niet altijd, het is toch iets dat we in ons 

dragen als mogelijkheid. Dat is nu precies het geschapen zijn naar Gods beeld, dat 

we die mogelijkheid hebben gekregen.  

De vervulling van die mogelijkheid, het vervullen van het liefdesgebod tot in zijn 

laatste consequentie zien we in het leven en sterven van Jezus, dat wij vandaag 

weer samen gedenken rond het delen van brood en wijn. Zo ver als hij zijn wij wij 

nog niet. Voor ons is het een opdracht, iets waarnaar we reiken. En we hoeven ons 

niet te laten ontmoedigen door onze tekorten. We zijn op weg en klaar is het nooit. 

Zolang we leven houdt het niet op. De opdracht niet en de liefde niet. Met al onze 

tekorten mogen we voluit leven met het zicht op een liefde die ons ver overstijgt, 

een liefde met een ongelooflijke reikweidte, die in heel het leven door wil werken, en 

alles in allen wil zijn. Ons leven is een op weg zijn naar die vervulling. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


