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Het verhaal van de vrouw bij de paradijspoort haalde oude herinneringen bij mij op. Ik was
padvinder en elke zaterdagmiddag werd bij de vlaggenparade de belofte herhaald. Die belofte
eindigt met de woorden: ‘en elke dag een goede daad te doen’ !
Door de buitenwacht werd dat niet zo serieus genomen. Misschien kent u het volgende
verhaaltje. Twee padvinders helpen een oude dame bij het oversteken van een drukke straat.
De vrouw stribbelt wat tegen en als ze aan de overkant zijn zegt zij: ik wilde helemaal niet
oversteken!
Het is best moeilijk om te ontdekken wie hulp nodig heeft en welke hulp er vervolgens
geboden kan worden. Hulp bieden; dat is het werk van de diaconie. Vandaag is het
diaconiezondag. Diaconos is Grieks en betekent helper of dienaar. In de beginjaren van de
Kerk zijn de diakenen belast met de armenzorg. Nog steeds heeft de diaconie die taak want:
diaconie betekent er zijn voor je naaste.
Er zijn voor je naaste; dat is een opdracht voor ons allemaal. Straks, bij de mededelingen,
hoort u er meer over.
De Evangelielezing is een stukje van de Bergrede. Matteüs heeft in dit deel van de Bergrede
uitspraken van Jezus over de omgang van mensen onderling bij elkaar gezet. Vandaag gaat
het erover dat je geen kwaad met kwaad moet vergelden en het gaat over haat en liefde.
Om voortwoekerende wraak te in te perken is in tijd van Mozes het beginsel: een oog voor
een oog en een tand voor een tand ingevoerd. Dit beginsel is voor Jezus achterhaald. Hij heeft
een andere kijk, een radicaal andere kijk. Jezus wil geen straf maar verzoening!
Heb je vijanden lief en bidt voor wie je vervolgen zegt Hij. Het is een haast onmogelijke
opgave, zeker als je groot onrecht is aangedaan.
Een dichter verwoordt onze bezwaren in dit couplet:
U kunt zoveel verlangen
maar dat van beide wangen
Daar kom ik nooit aan toe.
Eer en gelijk verliezen
Ja, voor mijn vijand kiezen
hoe wilt U dat ik dat doe?
Dan komt het antwoord van Jezus:
Toch moet je dat proberen
Ik wil de wereld omkeren.
Ik wil een andere tijd.
Ik zal je overvragen,
Totdat mijn morgen zal dagen: liefde in eeuwigheid.
Jezus heeft een visioen van liefde tot in eeuwigheid. Daarom zijn de laatste woorden van zijn
toespraak: ‘ Wees dus volmaakt zoals jullie hemelse Vader volmaakt is’.
Jezus doet de wil van zijn Vader, Hij is ons lichtend voorbeeld. In het Evangelie van twee
weken geleden zegt Jezus:’ Jullie zijn het licht van de wereld’. Het licht is een baken, als een
vuurtoren. Het licht wijst andere mensen de weg; het licht inspireert andere mensen om het
goede te doen.
De Kerk kent veel heiligen die voor ons een voorbeeld zijn. Heiligen zijn van alle tijden. Ook
voor het begin van de Christelijke kerk, in de tijd van Mozes, wordt er over heilig zijn
gesproken.
“Wees heilig “ zegt Mozes in opdracht van de Heer tegen de gemeenschap van Israël.
Hoe dat moet, heilig zijn, maakt Mozes duidelijk met veel voorbeelden. De zorg voor de
armen hoort erbij en nog veel meer. Vandaag horen we alleen wat er in de verzen 18 en 19
staat. Daar geeft Mozes een opdracht die verrassend modern is. Hij zegt: ‘Wees niet
haatdragend tegen je broeder. Wijs elkaar terecht: dan maakt ge u niet schuldig aan de zonde

van een ander. Neem geen wraak op een volksgenoot en koester geen wrok tegen hem. Bemin
uw naaste als uzelf. Ik ben de Heer’.
Haat is een verterend vuur. Het is een vuur dat alles kapot maakt, ook jezelf. De weg naar
vergeving, de weg naar verzoening is heel moeilijk en kan jaren duren.
In het boek van Vreugde van de Dalai Lama en Desmond Tutu staan een aantal indringende
voorbeelden van mensen die haat overwinnen en uiteindelijk kunnen vergeven.
Ik wil besluiten met een samenvatting van een interview dat begin januari in dagblad Trouw
stond. Het gaat over Candice Mama. Zij is een Zuid-Afrikaanse jonge vrouw, 28 jaar oud.
Kort na haar geboorte is haar vader door een doodseskader onder leiding van Eugene de Kock
vermoord. Als Candice 9 jaar is ziet zij een foto van haar vader, dan ziet zij hoe haar vader op
gruwelijke manier is gedood.
Het gevolg: woede, paniekaanvallen, een depressie en een enorme maagzweer door stress.
Stap voor stap begint zij te beseffen dat zij haar leven alleen op orde kan krijgen door te
vergeven. Vergeven doe je in de eerste plaats voor jezelf. Als je vergeeft blus je het vuur van
de haat en kan je weer gaan leven. Vergeven betekent niet goedkeuren en ook niet vergeten.
Vergeven werkt bevrijdend!
Met haar moeder, twee broers en Opa ontmoet zij in de gevangenis de moordenaar van haar
vader. Zij is dan 22 jaar. Het gezin zegt de Kock te vergeven.
In het interview zegt Candice Mama: ‘Zuid-Afrikanen moeten leren dat zij persoonlijk leed
kunnen verwerken, dat zij anderen kunnen vergeven en tegelijk kunnen blijven strijden voor
meer rechtvaardigheid en een minder ongelijke samenleving’.
Candice Mama is voor mij een heilige; zij is een lichtend voorbeeld.
Zij laat zien dat wat onmogelijk lijkt toch werkelijkheid kan worden!

