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Beste gemeente,  

Stel … iemand scheldt u uit en loopt u uit te foeteren                                           

stel … iemand loopt u steeds hinderlijk in de weg en zet u de voet dwars                                   

stel … iemand verkoopt u een pijnlijke klap op uw wang                                                           

stel … iemand toont agressief gedrag tegen u                                                          

stel … iemand pikt uw plaats in, letterlijk of figuurlijk    

Hoe reageert u als u dit overkomt? En vooral: wat gaat u nu doen?    

Over zulke situaties spreekt Jezus zich uit in het Evangelie. Hij zoekt in de wirwar 

van emoties, te midden van verwarring en verbluftheid: wat is mij nu overkomen!?, 

boven alle terechte vragen die te stellen zijn uit, naar een passend weerwoord. Dat 

maakt de woorden van Jezus relevant, zelfs actueel. Niet voor niets keert het terug in 

preken van Meister Eckhart, keert het terug in een speech van Michelle Obama: 

‘when they go low, we go high’. Hoe ga je om met wie je tegen staat, op wie je niet 

wilt lijken, of zelfs kwaad in zin heeft? Dus …stel …. 

In het innerlijk van wie zoiets ondergaat kolken emoties: verdriet, schrik,  boosheid, 

teleurstelling, angst, …. Tegelijk komen eerste impulsieve reacties los: verwijten 

rollen over je lippen, woede komt boven en u wilt slaan..Misschien draait uw verstand 

al overuren: hoe kan het toch …zo’n aardig iemand … zou er iets anders achter 

zitten …. Al snel is een analyse gemaakt en de diagnose gesteld … Alleen wat blijft 

is de ervaring dat een ander inbreekt in jouw eigen leefsfeer, dat mijn grenzen zijn 

overtreden en niet gerespecteerd door een ander. Wat doe je dan?  

Heel basaal menselijk is het om iets terug te doen, om nu die ander eens te laten 

voelen wat jij zelf door hem/haar moest ervaren. Dat lucht gewoon op. Je laat 

merken niet voor de poes te zijn – dat is ook wel eens prettig - zo plaats je weer 

nieuwe piket paaltjes op de plek van de oude. Woede helpt vaak om de nodige 

duidelijkheid te scheppen: waar sta ik – en zo gaan we met elkaar om! Bovendien: 

was u eerder het slachtoffer, door terug te slaan ben jij even uit die rol weg en is de 

ander slachtoffer en jij de sterke. Voor even zijn de rollen omgedraaid – ook dat lucht 

op. Ook al dreigt het gevaar van een geweldspiraal. Wat wordt de volgende stap? Zal 

die ander nu mij weer…. Een mooi gezegd luidt: als de bakker en de 

schoorsteenveger met elkaar vechten, wordt de bakker zwart en de 

schoorsteenveger wit.  

Opmerkelijk is hoe Jezus over zulke reacties zwijgt. Terwijl ze heel voorstelbaar zijn: 

iedere dag komt dit voor, ieder mens herkent ze. Als jij mij dit flikt, dan flik ik jou 

…Het is alsof Jezus er niet over wil praten, hij een ander punt heeft. Eerst laat Jezus 

ons in de spiegel kijken en spiegelt hij ons handelen aan dat van anderen, van buiten 

onze kring. Kijk nou eens hoe zij doen en zij, en is dat nu echt zoveel anders dan wat 

wij doen? De ergernis, teleurstelling, de wens toch anders te willen, de energie die dit 

bij volgelingen oproept, wil Jezus gebruiken. Hij wijst op een andere mogelijkheid. Hij 

stelt onuitgesproken eigenlijk de vraag aan volgelingen: op wie wil jij/ jullie als mens 

lijken? Om direct te wijzen op de mogelijkheid om op God te lijken. Bijbels verstaan 

weliswaar: dus niet in fysieke zin maar ‘te lijken op God’ door te doen als God; in 

daden kunnen mensen op God lijken. Zoals God goed doet aan wie goed en wie 

kwaad doet, zo kun een mens dit ook doen. Zoals God barmhartig is tegenover 
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iedereen, zo kan ieder mens barmhartig zijn tegenover medemensen. Op God lijken, 

dat kan ieder mens voor zover hij/zij doet, zich inspant. ‘When they go low, we go 

high’, d.w.z. we “go” maar zijn er nog niet!   

Barmhartigheid is een puur Bijbels woord dat helaas bijna uit onze omgangstaal is 

verdwenen. Het is kerktaal voor de zondagochtend maar niet de taal van maandag, 

dinsdag of de taal van de straat. De barmhartige Samaritaan vormt de uitzondering. 

Barmhartigheid, als van oorsprong een Hebreeuwse woord, is afgeleid van de 

moederschoot, de baarmoeder, de plaats waar het leven van ieder mens ontstaat én 

groeit. Het is wat raar gezegd, maar barmhartigheid vormt de bron van ons bestaan, 

het is de naakte kern van ons mens zijn. ‘Wie barmhartigheid doet’ herhaalt die 

eerste moederlijke levenwekkende daad tegenover medemensen. Wie zoals de 

Samaritaan barmhartig is, die schenkt leven aan een ander, die wekt leven op door 

te genezen en/of te helen, die versterkt leven van anderen. Ongeacht of die ander 

goed of kwaad doet, ongeacht of hij/zij bekend of onbekend is, ongeacht of er een 

clic is met haar/hem of niet. Deze mens kán niet anders omdat zich zijn eigen 

oorsprong herinnert: barmhartigheid. Misschien ligt hierin wel de essentie van de 

zondagochtend kerkdienst: je te helpen herinneren aan je oorsprong, en hoe jij als 

mens bent gevraagd om dit door te geven, fysiek én spiritueel.   

Daarmee wil niet zeggen dat dit vanzelf gaat; het vergt méér dan het gewone. Een 

preek van Meister Eckhart gaat hierover. Ik lees u voor, en in de 2e ronde licht ik een 

paar dingen toe … 

Het hóógste werk dat God ooit in enig schepsel verricht, is barmhartigheid…    

- Barmhartigheid is iets dat God ‘dóet’!; in tegenwoordige tijd: nu dus ook 

- Barmhartigheid is het meest God eigen, van God zelf  

Weliswaar zijn waarheid, rijkdom en goedheid godsnamen, ofschoon de ene meer 

van hem zegt dan de andere, maar het hoogste werk van God is barmhartigheid …  

- Bij alle zaken die we van elkaar vinden (goed/fout, waar/onwaar, rijk/arm) 

is er één ding belangrijker: barmhartigheid 

- Als mensen (en als God) dienen we steeds ons boven al deze menselijke 

onderscheidingen te verheffen; we doen onszelf als mens tekort door dit 

niet te doen; te komen tot het hoogste: barmhartigheid, leven wekken. Als 

dit laatste er niet is, heeft wat vooraf gaat geen betekenis                    

Dit betekent dat God de ziel verplaatst in het hoogste en zuiverste dat zij kan 

ontvangen: in de wijdte, in de zee, in een ondoorgrondelijke zee – daar verricht God 

barmhartigheid.  

- Prachtige zin van Eckhart, over ‘de wijdte’! Allereerst natuurlijk als 

tegenhanger van allerlei regels, op welk gebied ook 

- Het is wijds, ruim, ontspannen;  

- Link met Genesis 1: geest Gods zweefde over de wateren – in de ruimte 

         (Uit: Preek Populus eius/ De barmhartigheid in de ziel) 

 



Opstandingskerk, zondag 24 februari 2019 - Ds. Roeland Busschers 
 

3 
 

Nu had ik kunnen stoppen, bij ‘de wijdsheid’, dat is waar ieder mens naar verlangt. 

Een goed moment dus om Amen’ te zeggen. Maar u wilt graag iets concreets, iets 

voor de maandag. En dat is terecht. Dus geef ik u nog een paar concrete zaken op 

voorwaarde dat u ‘die wijdsheid’ bij u houdt! Maar nu, houd u vast!  

‘Wees barmhartig’, ofwel: Leef royaal en vrijgevig tegenover anderen. Laat ‘geven’ 

kenmerkend of typerend zijn voor uw doen en laten. Overigens zonder ooit te 

vergeten wat jou zelf als mens is gegeven.                                                                

‘Wees barmhartig’, wil zeggen: Versterk het leven van anderen, door   

 belangstellend en geïnteresseerd in anderen te zijn, niet eenmalig maar vaker 

 in het licht te zetten wie het aan licht ontbreekt     

 leef mee in de hoogte- en dieptepunten van anderen     

 verzin waar de mens voor u, achter u, links of rechts naast u mee geholpen is 

 in haar/zijn leven    

Nog concreter voor u als zondagse gemeente, wil dit b.v. zeggen   

 ga eens op een andere plek zitten in deze kerk      

 kom eens vroeger dan gewoon en raak in gesprek, er staat altijd koffie  

 stap eens op iemand af en zegt dat u haar/hem hebt gemist de afgelopen tijd,

 en dat je hoopt dat het goed gaat maar nu toch wel even wilt horen …. 

Tenslotte, als sluitstuk, ‘wees barmhartig’, d.w.z.  

Koester dit bijzondere moment, dat u hier zit, samen met wie om u heen zitten, 

 en die zitten, zingen mee doen – laat door dringen hoe bijzonder dit moment is                          

Kerkdienst is niet een middel tot, of een manier om; de dienst is het doel zelf, 

dat u hier zit, hier, nu!  

Weet u, alles daden van barmhartigheid, daden bedoeld om de mensen om u heen 

te sterken, de gemeenschap die wij willen vormen op te bouwen. En dat lijkt zo 

gewoon, dat we daar nooit op letten. Toch is het bijzonder, waard om bij stil te staan. 

Wees barmhartig, koester dit moment, samen met de mensen die dit moment 

mogelijk maken – die koestering, het zal u “wijdte” geven! 

Amen.   


