
Preek zondag 4 augustus 2019,  ds. B.J. Stobbelaar  - Lucas 6:27-43; 

en Dt.30:11-16 

=============================================== 

 'Oordeelt niet en gij zult niet geoordeeld worden, 

 veroordeelt niet en gij zult niet veroordeeld worden; 

 Slaat iemand u op de wang, keer hem ook de andere toe; 

 een discipel staat niet boven zijn meester; 

 wat ziet gij de splinter in het oog van uw broeder, 

 maar de balk in uw eigen oog bemerkt gij niet'! 

 

Deze en de overige gelezen woorden uit het evangelie naar Lucas klinken 

welbekend, welhaast ál te bekend in onze oren; zó bekend dat het nauwelijks 

mogelijk lijkt dat deze woorden toelichting behoeven, uitleg. Ze zijn toch 

vanzelfsprekend?  

Het zijn inderdaad álgemene waarheden geworden. Zeker in ons westers 

denken, dat zozeer op christelijke waarden gebaseerd is - zó zelfs dat het lijkt 

of hier álgemeen menselijke, of humanistische waarden geformuleerd staan. 

Daar is natuurlijk niets op tegen. Integendeel zelfs. Het gáát in de Schriften om 

humaniteit, om ware ménselijkheid. Maar zoals met algemene waarheden 

gebeurt, het worden dooddoeners; gedachten dicht gooiers; algemene wijsheid 

waarmee naar believen gesmeten kan worden. En intussen.....het tegendeel 

wordt gepraktiseerd! Immers we ervaren het als onrealistisch dat de geméénte 

- want dáár gaat het hier over - alle kritiek op anderen onthouden wordt.   

 'Oordeelt niet, opdat je zelf niet geoordeeld wordt' 

Slaat dat niet alle actie dood van een gemeente, van gelovigen? En hoe vaak 

wordt van daar uit niet geconcludeerd: verbeter de wereld, maar begin bij 

jezelf! Alsof dát nu de invulling zou zijn van het oordelen en geoordeeld 

worden, of van de balk en de splinter! Kijk naar jezelf!  Eerlijk gezegd: dat lijkt 

me moralistisch in de slechte betekenis van dat woord. Kleinmenselijke alledag-



wijsheid. Het gevolg immers van kijk naar jezelf is een vergroting van  

 

het individualisme. Alsof het erom zou gaan dat je jezelf 'schoon' houdt, geen 

vuile, of op zijn minst, zo min mógelijk vuile handen maakt. Om zó, tegenover 

God iets als een verdienste te hebben. Of, om het wat zwaarwichtiger en 

dogmatischer te zeggen, in het verlengde van de woorden over oordelen en 

geoordeeld worden, om zo in het 'oordeel' voor God stand te kunnen houden. 

Veel van wat we 'geloven' noemen, is gericht op ons-zelf, op ons als individu. 

We willen 'gered' zijn of worden - daar richt zich bijna alle evangelisatie op!. 

We willen bij God horen, enz. enz. Eerlijk gezegd spreekt mij dat niet aan. Het 

is mij te algemeen menselijk, te psychologisch, en vooral: te weinig bijbels, te 

weinig evangelie! 

De woorden zoals gelezen, bekend onder de naam 'Bergrede', zijn doordat ze 

teveel op de wijze van het individualisme zijn misverstaan, geworden tot óf een 

onbereikbaar ideaal - en zo van kracht ontdaan, óf geworden tot een wét, een 

zo móet het, - en zo ontdaan van evangelie, van bevrijding. De naam Bergrede 

komt trouwens uit het evangelie naar Mattheus, waar Jezus deze woorden 

spreekt tegen zijn discipelen, zijn gemeente, vanaf de berg, zoals Mozes zijn 

10-woorden vanaf een Berg sprak. Lucas vlecht deze woorden in, wanneer 

Jezus onderweg is, in het veld: Veldrede worden deze woorden dan ook 

genoemd. Het gaat Lucas om communicatie, om letterlijk woorden voor 

onderweg. Woorden die ons de weg van het Rijk leren.  

Ik gebruikte net het woord 'oordeel van God', en dat met opzet, juist in de 

spanning van het oordelen en geoordeeld worden. Alle communicatie daarin 

schijnt afwezig, een eenzijdige zaak. Het lijkt in de verste verte niet op een 

woord voor onderweg, eerder van een einddoel en eindstadium.  Dat komt 

omdat we dat woord 'oordeel' geneigd zijn te verstaan en te horen met een 

ondertoon en vooral boventoon van dreiging. Die dreiging zet ons dan aan tot 

een levensstijl die zoveel mogelijk aan de dreiging tracht te ontkomen: zó 



horen we de spreuk: 

 'oordeel niet opdat je niet geoordeeld wordt' 

en de spreuk over de balk en de splinter. Zó horen we die spreuken als 

voorschrift en als eis, als wet. Zó móet je leven. Wáár is dan het evangelie 

vraag je je af.  

De woorden uit de Schriften, ook die woorden die op het eerste gehoor een 

dreiging uitstralen, moeten we leren gaan verstaan niet als eis, maar als 

evangelie, niet als knechting - daar moét je aan beantwoorden, maar als 

bevrijding! 

Het is Jézus die zich als leraar opstelt in deze woorden - en juist gericht tégen 

de huichelaars - of beter 'geveinsden' - tegen de farizeeën, zeg maar tegen de 

'goed-gelovigen', die het geloof tot een keurslijf maken, tot een prestatie, tot 

iets individueels, van doen en laten, en zo moralistisch. Hij, Jezus als leraar, die 

mensen bevrijden wil, lós maken! (6:37). Los van de krampende zorg om 

zichzelf. En Jezus spreekt dan een 'gelijkenis' staat er, over de twee blinden die 

elkaar leidend beiden in de put vallen, en over de balk en de splinter. En Hij 

zegt: 

 'een discipel staat niet boven zijn meester, 

 maar al wie volleerd is, 

 zal zijn als zijn meester'. 

 

Van hieruit laat zich het geheel van deze spreuken begrijpen. Een discipel staat 

niet boven zijn leraar. Een zinnetje dat op een verborgen wijze verwijst naar 

Jezus zélf. Hij namelijk, leeft zelf die spreuken uit in zijn weg die Hij gaat. Aan 

de weg van Hem zullen de discipelen 'volleerd raken, en dán zijn als de 

meester zelf.  

De vraag nu is, hoe krijgt het 'oordeel' en het 'beoordelen en veroordelen' in 

Jezus wijze van bestaan, gestalte? Het níet alledaagse, het niét 

vanzelfsprekende, het óngehoorde is dan de boodschap: Hij, de meester, tot 



oordelen bevoegd - zelfs de enige die oordelen kán, veroordeelt niet en 

niemand! Dat is het eerste, maar daarbij als tweede, dat niet uit moralisme, om 

zichzelf te beschermen, nee, Hij trekt zich juist níet terug, maar is in al zijn 

doen en laten gericht op de ander en op de wereld. Juist het níet oordelen 

maakt Hem vrij om het leven te leven zoals God dat bedoeld heeft. En zo nog 

een stap verder - het niet-oordelen van Hem - houdt in dat Hij actief op zich 

neemt, wat aan anderen, oa. aan ons, te wijten en te verwijten is. Theologisch 

en dogmatisch gezegd: Hij, Jezus, neemt ónze schuld óp zich. Hij veroordeelt 

die niet, nee, Hij gaat staan op ónze plaats. En zó wordt de meester zelf tot 

een geoordeelde en véroordeelde, tot een 'verworpene'! En díe zegt het 

evangelie, is de Enige die mag en kan oordelen, Hij, Jezus, Hij God, die zó met 

dat oordeel omgaat. Dat is evangelie! Maar jezus voegt daaraan toe: 

 'de leerling staat niet boven zijn meester' 

dwz. als Hij, die meester, zich het oordelen en veroordelen niet toemeet, zó 

zéker de leerling niet! en verder: als je dat geleerd hebt, zal je zíjn als de 

meester. Maw. we moeten niets, ook niet dat oordelen, maar we worden er 

zelfs van bevrijd, we mogen zijn als mensen die niet oordelen. We worden uit 

de rechterspositie gehaald, vanuit een isolement, of naar ons als individu toe, 

of als gemeente en kerk die het wel weet en dat zal laten merken, waardoor 

zij, als gemeente en kerk, ánderen isoleert. Nee, we worden bevrijd tot 

onvoorwaardelijke gemeenschap, tot onvoorwaardelijke heelheid, tot niet 

discriminerende zorg aan állen en heel de schepping, zonder 

vooringenomenheid en zonder voorbehoud. Vanuit de leraar en meester, 

hoeven we ons niet meer bedreigd te voelen. We staan niet boven Hem als 

leerlingen! Dat speelt praktisch op elk terrein van het leven. Persoonlijk en 

maatschappelijk. We hoeven ons niet bedreigd te weten door de ander die ons 

belaagt, in de persoonlijke sfeer bijvoorbeeld, en ook niet door de problemen 

van de wereld waarin wij leven, en ook niet bijvoorbeeld door ándere 

godsdiensten-  door te weinig kennis vooral- ingegeven angst daarvoor. Het 



gevoel van bedreiging heeft namelijk alles te maken met de zorg om zichzelf, 

met het eigen 'oordeel'. Dáárvan mag je je bevrijd weten! En dan.... dan ligt 

een nieuwe weg open om te gaan, een ópstandingsweg, een weg die verwijst 

naar heelheid en vrede en recht.  

Van dááruit mogen nu die woorden van de veldrede klinken en kunnen ze 

begrepen worden!  

 'hebt uw vijanden lief,  

 doet wel, degenen die u haten, 

 zegent wie u vervloeken, 

 vraagt iemand iets van u, 

 geef het hem...., 

 neemt iemand het uwe, 

 vraag het niet terug', 

 

enz.enz. Het zijn woorden die de óntspanning uitdrukken, de bevrijding van 

oordelen en veroordelen, de bevrijding van alle wederzijdsheidsdenken. Als jij 

zus, dán ik zó. Het koele juridische denken wordt aan de menselijke relaties 

onttrokken. De zakelijkheid van het samenleven wordt doorbroken, zodat er 

iets nieuws kan ontstaan, iets werkelijk nieuws, onverwacht en ongedacht. 

Vanuit onszelf zijn we geneigd te denken in termen van evenwicht, van balans. 

Maar dan blijf je steken in een eeuwig vicieuze cirkel. Van op zijn best, oog om 

oog en tand om tand. Van vergelding en afscherming, van angst en 

vooroordeel. Maar de meester, die de leerlingen leert, die doorbreekt dit leven 

en denken, die maakt aan eigen leven duidelijk dat het leven en denken in 

termen van balans en evenwicht juist de mens belast, en de heelheid van de 

schepping in de weg staat, de ópstanding in de weg staat. De mens, de 

gemeente, mag zich bevrijd weten van alle kramp en krampachtigheid, van 

dááruit begint een nieuw en vernieuwd bestaan. Een vernieuwd bestaan dat 

misschien voor de ánder zó onverwacht is, zo óntwapenend, dat het overslaat 



en aanslaat. Maar zelfs indien niet, nogmaals, de woorden van de veldrede zijn 

geen recept, maar wil visie zijn, leefwijze, dus zelfs indien niet, het rijk van God 

krijgt gestalte daar waar mensen zó durven leven, zó gunnend en open, zó 

gericht op heelheid. Dit nu zal ons handelen en denken mogen bepalen, gelovig 

bepalen, in problemen van sociale en economische aard, in de ontmoeting van 

bv. christenen en moslims, in de relatie van rijk t.o. arm, binnen de eigen 

samenleving en tussen arm en rijk wereldwijd, als wij denken aan de 

schuldenproblematiek. We hebben niets te verdedigen, we hebben alleen iets 

uit te leven, de weg van Hem die ons is voorgegaan, Hij als meester, de 

gemeente, de hoorder, de gelovige, die niet méér, maar ook niet minder is dan 

de meester, immers,  

 'hij die volleerd is, zal zijn als zijn meester' 

een ieder, de gemeente, de gelovige enkeling, die zich aangesproken weet en 

bevrijd weet door deze meester, zal zelf niet anders meer kunnen dan evenzo 

als de meester zelf, een weg te gaan ten leven. 

In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest 

Amen. 


