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VDGH-T, 23 februari 2020. Thema: Door de ogen van Jezus: met 

ontferming bewogen. 1 Timotheüs 1:12-16 en Lukas 15:11-32. Ds. 

Pieter Post. 

 

Gezongen liederen: 413:3 Heer ontferm u over ons; lied 286 Waar 

de mensen dwalen in het donker;  Psalm 3:8 Wij wachten stil op 

Gods ontferming; 896: 5 t/m6 Hij ziet ons al van verre; 1006 Onze 

Vader 305:1 Alle eer en alle glorie; 416 Ga met God en hij zal met 

je zijn. 

 

 

 

 

 

Toespraak 

 

Als we werkelijk een gemeente van Christus willen zijn, moeten we naar elkaar en naar de wereld 

leren kijken door de ogen van Jezus.  Dat is zo’n beetje de conclusie van Paulus op grond van een 

ingrijpende ervaring. Als wij hem in onze tijd hadden gekend, dan waren we geschokt geweest over 

wat hem innerlijk dreef. Dan zagen we hem het liefst achter de tralies verdwijnen, en waren we het 

sleuteltje per ongeluk verloren. Wij ontmoeten soms mensen die verkokerd naar elkaar en naar 

omstandigheden kijken. Ze lopen met oogkleppen op, dwars door de porseleinkast, zonder dat ze 

iets opmerken wat dat doet met hun leefomgeving. ‘Bekijk-het-ook-eens-van-een-andere-kant komt 

in hun woordenboek niet voor, omdat ze overtuigd zijn van iets dat volbracht moet worden. Wij 

nemen de wereld via onze eigen ogen waar, of we nu verkokerd, bekrompen of ruimdenkend zijn, 

alles om het even. En over wat wij denken te zien, vormen wij een oordeel  over iets dat verkeerd 

gaat, zonder in te gaan op hoe het werkelijk zit. En dat kan tot vreselijke situaties leiden zoals 

schietpartijen in Duitsland op mensen met een migratieachtergrond.  

 

Paulus vertelt op een heel openhartige manier dat hij een lasteraar, een vervolger, een geweldenaar 

was. Dan is hij al een flinke stap verder in zijn leven. Want zoiets kan je alleen over jezelf zeggen, als 

je even een pas op de plaats neemt en terugkijkt op je levensweg, waar ging het mis? En dat heeft hij 

gedaan. Hij blikte terug en concludeerde, kijk daar en daar en toen en toen was ik zus en zo, om 

redenen die ik nu zelf ook niet meer begrijp. Maar wat ik wel weet is, dat ik in onwetendheid 

handelde, in ongeloof. Je moet al zijn gegroeid in je inzichten om te bekennen dat je danig te kort 

schoot in je handelwijze naar jezelf, maar ook naar je omgeving. De praktijk van het leven kan je, aan 

de ene kant, om het even zijn, zodat er geen vooruitgang in zit. Maar aan de andere kant kan je ook 

onder ogen zien dat een groot deel van je leven door angst, agressie en haat werd beheerst, 

waardoor de verhoudingen op scherp kwamen te staan. ‘Ik was onwetend, ik handelde in ongeloof’, 

bekent Paulus. Je komt pas dichter bij elkaar als je weet waardoor je zo en niet anders reageerde, of 

waarom je zo deed. 

 

Stel, dat wij Paulus hadden gekend, dan zouden we wellicht hebben gedacht: ‘dat hij daartoe in staat 

was!’ Als godslasteraar sloeg hij een blasfemische figuur. In onze tijd was hij mogelijk een 

voorstander geweest van de afschaffing van de bescherming van religie. Een jaar of wat terug vond 
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er nog een debat plaats, dat ideologieën en religie onder de vrijheid van meningsuiting moeten 

vallen, zelfs wanneer dat op het randje is. In de jaren ’60 maakte schrijver Gerard Reve gebruik van 

de vrijheid om god als een ezel af te beelden, dat werd het zogenaamde Ezelproces. En ook met de 

profeten van andere godsdiensten zou de spot gedreven moeten kunnen worden, was en is de 

mening van velen. Maar we weten ook, dat dat van de weeromstuit tot onveilige situaties als 

aanvallen en terrorisme kan leiden. Toch vinden voorstanders dat blasfemie, godslastering, als een 

recht moet worden gezien. De gelovigen moeten daar maar tegen kunnen.  

 

En afgezien of wij het daarover eens moeten worden, gaat het erom dat ook Paulus zo moet hebben 

geredeneerd, en vervolgens zijn afgestevend naar die nieuwe beweging die was opgekomen na de 

dood van Jezus, wat wij nu de gemeente noemen. In zijn tijd werd ook Jezus al met een ezelskop 

afgebeeld. Hij zal er niet van hebben opgekeken, als vervolger van weer zo’n nieuwlichterij met een 

idiote leider die uit de dood zou zijn opgestaan. Ja, hoe zouden wij daar tegenwoordig op reageren 

…? Moeilijk, als je nu weet dat de gemeente van die ezelskop nog steeds een reden heeft om er te 

zijn, hij is gekomen om ons juist te redden van onwetendheid en ongeloof. Die eerste jezusgelovigen 

erkende Paulus niet om grondwettelijke redenen, want stel je voor dat zij een hele revolte zouden 

ontketenen, dan waren de rapen gaar geweest: politiek, sociaal, economisch en religieus zou de hele 

samenleving worden ontwricht, en daar moest een halt tegen worden geroepen. Want bewegingen 

kunnen zo hun invloed hebben.  

Wie de afgelopen week het verhoor heeft gevolgd over de geldstromen die moskeeën 

financieren, heeft kunnen opmerken dat daar een druk mee gepaard kan gaan, die indruist tegen een 

bestaande samenleving met eigen normen en waarden. Je krijgt zoiets van krijg ik geen hand van jou, 

dan krijg je die ook niet van mij. De achterdocht over nieuwe bewegingen, of die nu terecht of 

onterecht zijn, speelde bij Paulus een grote rol. Zijn afkeer van die Jezusvolgelingen liet hij via 

geselingen voelen, hij was dus ook een geweldenaar. 

 

Als we werkelijk een gemeente van Christus willen zijn, moeten we naar elkaar en naar de wereld 

leren kijken door de ogen van Jezus. Paulus concludeerde dat, nadat hij op zichzelf terug had gekeken 

over wat hij had misdaan. Ik was onwetend, handelde vanuit ongeloof, had geen navraag gedaan 

over allerlei zaken als voorgeschiedenissen, gebeurtenissen, en andere argumenten. Gewoon met de 

blik op oneindig, niets en niemand ontziend. Dan ga je gekke dingen zeggen en doen, hebben we 

onszelf niet meer in de hand, gaan we eigen levens creëren, of die van anderen verwoesten, wat 

weer zorgt voor onverkwikkelijke, en chaotische omstandigheden waar de eenheid ver te zoeken is.  

 

Tot dat besef is hij gekomen, toen hij iets van ontferming had ervaren. Ja, iets van, want hoe moet je 

dat omschrijven? Er zijn soms geen woorden te vinden die je precies uitleggen hoe de vork in de steel 

zit, maar dat het waar is, daar valt niet aan te tornen. Paulus vertelt niet hoe dat alles is gegaan, maar 

het is zonneklaar dat hem ontferming is bewezen. Een warm en sterk begrip, dat iemand, als in dit 

geval Paulus, met zijn nare reputatie,  weer voorziet van een andere weg. Noem het maar een 

genade-ervaring die alles, wat wij verkeerd doen met één pennenstreek weet door te halen, en ons 

opnieuw op onze benen zet en nieuwe kansen geeft. Paulus heeft dat als ‘allerovervloedigst’ ervaren, 

en toegekend aan Jezus, als het scharnierpunt van zijn leven. Wat hem is overkomen, was zo groot 

en intens, dat hij dat heeft gezien als een opdracht om voortaan hetzelfde te gaan doen. Van de 

ontferming die aan hem was bewezen heeft hij een levenshouding gemaakt. Want wanneer je 
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ontferming bewijst, bewijs je dat verkeerde wegen niet per se onomkeerbaar zijn. Er is een weg 

terug.  

 

Er is een weg terug, niets is onomkeerbaar. Nu snappen we misschien waarom we, als we werkelijk 

een gemeente van Christus willen zijn, moeten leren kijken door de ogen van Jezus. Want ontferming 

bewijzen hoort bij hem, en daarmee bij ons. Wij zijn namelijk helemaal geen perfecte, volmaakte 

mensen, of zuivere helden; wij kunnen wel wat ontferming gebruiken. Dat zien we nog eens extra 

voor ons in het verhaal van de verloren zoon. Ter inleiding is dit een antwoord van Jezus op de 

Farizeeën. Zij gingen erg voor de perfectie, zij hielden een ieder die naar hun idee onrein of onzuiver 

van denken en doen was, op een afstand.  Zij verbazen zich er dan ook ernstig over dat Jezus, zelf 

met een farizese DNA, aan tafel eet met tollenaars en zondaars, de laatsten bij wie je zou willen 

aanschuiven. Maar om hun van wat tegengas te voorzien, vertelt Jezus dat verhaal. Daarin laat hij 

een jongste zoon optreden als iemand van het allerlaagste allooi die je je maar kan bedenken. Hij 

verkwist de erfenis van zijn vader en begint aan een reddeloos leven. Het geld jast hij er door heen 

en raakt blut, en dan is er hongersnood en lijdt hij gebrek. Tenslotte belandt hij bij de zwijnen en eet 

hij met hen van de schillen. Hoe laag kunnen we vallen. Je ziet hem op een dieptepunt, dieper kan hij 

niet, en de bodem van de put is hard, hij kan alleen maar omhoog. Maar dan dringt tot hem door 

‘waar ben ik mee bezig’, en dat doet hem terugkeren. Hij voelt zich niets waard, maar klimt omhoog. 

In de verte ziet de vader hem berooid, vies en stinkend aankomen. En hij wordt innerlijk over hem 

bewogen. Dat is het sterke hier. Hij wordt innerlijk bewogen. Er valt geen enkel verwijt over wat heb 

je in ’s hemelsnaam gedaan? Of hoe kon je zo stom zijn? Nee, de vader wordt innerlijk bewogen. Dat 

is zoiets als aan iemands ogen kunnen zien, dat die steeds machtelozer worden. Er is geen woord 

voor nodig om dat over te dragen. Zijn innerlijke bewogenheid drukt hij uit in een omhelzing van 

welkom thuis. En dat drukt hij ook naar zijn oudste zoon uit, die het welkom voor zijn broer niet kan 

uitstaan. Hoe bestaat het, dat deze verbrasser meer krediet verdient dan hij? Ook hij laat zich hier 

van een zwakke, afgunstige kant zien, maar kan rekenen op vaderlijke ontferming. De vader hier is de 

ene God, die zich over Paulus ontfermde, wat zijn leven nieuwe energie en kansen bracht.  

 

Zoals God de vader ons niet perfecte, volmaakte mensen omhelst, zo kijkt ook onze gemeente met 

ogen van Christus, dat herleven kan wie doodloopt, en gevonden kan worden wat verloren is. Zo 

handelen we met kennis en in geloof. Zalig die het woord van God horen en erover waken. 


