
Orde van dienst 
voor de DoREM dienst op 20 februari 2022 

 

Hoe ver moet je gaan? 
 

Orgelspel 
Welkom en mededelingen 

Ontsteken van de kaars 
Moment van stilte 
 

Bemoediging (met woorden van Michaël Steehouder) 
 

Wij staan in jouw licht, 
wij houden jou vast, 
alles wat leeft,  

dankt zijn adem aan jou. 
Jij brengt ons tot leven, 

vrij uit het donker, 
warm in ons hart  

is jouw stem in ons. 
 
Kom God, adem ons open en leer ons leven! 

 
Openingslied LB 207 – De trouw en goedheid van de Heer 

 
Gebed om ontferming 
 

Bevrijd ons God 
van onze angst voor elkaar, 

van onze achterdocht, 
van woorden die als wapens zijn, 
van onze behoefte aan  

wapens die anderen doden. 
 

Bevrijd ons God, 
en laat ons zien  
wat liefde vermag, 

dat kwaad kan worden gekeerd 
met liefde. 

 
Ontferm u God van liefde. 

 

Loflied  LB 305 – Alle eer en alle glorie 
 

Inleiding op het thema of de lezing(en) 
 
Hoe ver moet je gaan? is het thema van deze dienst. Ik heb het ontleend aan het 

lied van tekstdichter en componist Jan Marten de Vries dat hij schreef bij de 

evangelielezing van vandaag uit Lucas 6, maar het past uiteraard ook bij Matteüs 

5, verzen 38-42. Het lied vraagt hoever je moet gaan met het aanbieden van je 

andere wang aan degene die jou slaat. In deze dienst onderzoeken we dat aan 



de hand van het verhaal uit Genesis 45 over Jozef en zijn broers en de 

evangelielezing uit Lucas 6, een gedeelte uit wat is gaan heten de ‘veldrede’ van 

Jezus. Dit gedeelte is ook terug te vinden in Matteüs 5, een deel van ‘de 

bergrede’. 

 
 

Gezongen gebed bij de opening van de schriften: ZZZ 619 b – Licht voor ons uit 
 

Lezing 1e Testament: Genesis 45, 3-11 en 15 (NBV21) 
 

3Hij (Jozef) zei tegen zijn broers: ‘Ik ben het, Jozef! Leeft mijn vader nog?’ 

Zijn broers waren niet in staat antwoord te geven, ze waren verlamd van 
schrik. 4‘Kom toch dichterbij,’ zei Jozef tegen hen, en daarop gingen ze 

dichter naar hem toe. ‘Ik ben Jozef,’ zei hij, ‘jullie broer, die jullie verkocht 
hebben en die naar Egypte is meegevoerd. 5Maar blijf kalm en maak jezelf 
geen verwijten dat jullie mij verkocht hebben en dat ik hier ben 

terechtgekomen, want God heeft mij voor jullie uit gestuurd om jullie 
leven te redden. 6Er heerst nu al twee jaar hongersnood in het land, en 

ook de komende vijf jaar zal er niet geploegd of geoogst worden. 7God 
heeft mij voor jullie uit gestuurd om jullie voortbestaan op aarde veilig te 
stellen; zo wilde Hij veel levens redden. 8Niet jullie hebben mij dus 

hierheen gestuurd, maar God; door Hem ben ik de belangrijkste raadsman 
van de farao geworden, de bestuurder van zijn hele hof en heerser over 

heel Egypte. 9Ga onmiddellijk terug naar mijn vader en zeg tegen hem dat 
zijn zoon Jozef hem het volgende laat weten: “God heeft mij heer over 
heel Egypte gemaakt. Kom zo snel mogelijk naar mij toe. 10U kunt in 

Gosen wonen, dicht bij mij, met uw kinderen, uw kleinkinderen, uw 
schapen en geiten en uw runderen en wat u verder maar bezit. 11Ik zal 

daar in uw onderhoud voorzien, want de hongersnood zal nog vijf jaar 
duren. Dan hoeft u geen gebrek te lijden, u niet en ook uw familieleden en 
uw dieren niet.”’ 

 
15Jozef kuste al zijn broers, terwijl hij zijn tranen de vrije loop liet. Pas 

toen waren zijn broers in staat iets tegen hem te zeggen. 
 

Het lied dat we zo zingen gaat over hoe je tot elkaar spreekt. De dichter, Michaël 

Steehouder, schreef ruim tien jaar geleden een toelichting bij dit lied, dat begint 

met de woorden ‘Als ik spreek tot wie, tot jou, laten mijn woorden stevig zijn, 

tegen onrecht tegen doden, waarheidwoorden zijn’.  

Steehouder schreef onder meer dat onze taal aan het verruwen is, dat 

praatprogramma’s steeds meer debatprogramma’s worden, terwijl ook op sociale 

media harde woorden de norm lijken te zijn geworden. Het zijn woorden die 

doodslaan en dat onder de noemer ‘vrijheid van meningsuiting’. Steehouder 

verwijst naar het boek ‘Compassie’ van Karen Armstrong, waarin zij pleit voor 

een andere manier om met elkaar te praten, met ruimte voor anderen en door 

met aandacht naar de ander te luisteren. Die ander is voor jou van waarde en 

dat kun je laten doorklinken in zegenende woorden: goede woorden.  



“Zegenende taal” schrijft hij “hoeft niet te verhullen wat fout is. Wat niet goed is 

moet benoemd worden. Maar zegenende taal is uit op verzoening. Zij wijst het 

gedrag van een ander af, maar niet de ander zelf.” 

Zoals we hoorden sprak Jozef ‘zegenende taal’ tot zijn broers, verzoenende taal 

en zelfs vrijpleitende woorden. 

 

Lied  ZZZ 121 – Als ik spreek tot wie, tot jou 

 
Lezing 2e Testament: Lucas 6, 27-38 (NBV21) 
 

27Tegen jullie die naar Mij luisteren zeg Ik: heb je vijanden lief, wees goed 
voor wie jullie haten, 28zegen wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie 

slecht behandelen. 29Als iemand je op de wang slaat, bied hem dan ook de 
andere wang aan, en weiger iemand die je je bovenkleed afneemt ook je 
onderkleed niet. 30Geef aan ieder die iets van je vraagt, en eis je bezit niet 

terug als iemand het je afneemt. 31Behandel anderen zoals je wilt dat ze 
jullie behandelen. 32Is het een verdienste als je liefhebt wie jullie 

liefhebben? Want ook de zondaars hebben degenen lief die hen liefhebben. 
33En is het een verdienste als je weldaden bewijst aan wie weldaden 
bewijzen aan jullie? Ook de zondaars handelen zo. 34En is het een 

verdienste als je geld leent aan degenen van wie jullie iets terug 
verwachten? Ook zondaars lenen geld aan zondaars in de verwachting 

alles terug te krijgen. 35Nee, heb je vijanden lief, doe goed en leen geld 
aan anderen zonder iets terug te verwachten; dan zullen jullie rijkelijk 
worden beloond, en zullen jullie kinderen van de Allerhoogste zijn, want 

ook Hij is goed voor wie ondankbaar en kwaadwillig is. 
36Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is. 37Oordeel niet, dan zal 

er niet over je geoordeeld worden. Veroordeel niet, dan zul je niet 
veroordeeld worden. Vergeef, dan zal je vergeven worden. 38Geef, dan zal 
je gegeven worden; een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en 

overvolle maat zal je worden toebedeeld. Want de maat die je voor 
anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt.’ 

 
Lied  Linkerwang, rechterwang (t + m: Jan Marten de Vries) 
 

Overdenking 
 

Als je kijkt naar de situatie rond Oekraïne, als je de taal van dreiging hoort, de 

verzamelde legereenheden ziet met hun zware wapens en de oefeningen die zo 

maar kunnen overgaan in een echte oorlog, en je hoort dan die woorden van 

Jezus: “Heb je vijanden lief” en: “Als iemand je op de wang slaat, bied hem dan 

ook de andere wang aan”, tja wat denk je dan? 

Misschien denk je: die man was wel héél naïef en wereldvreemd. Of lijkt je dit 

toch een goede manier om met conflicten en machtsongelijkheid om te gaan? 

 

Kan het juist een manier zijn om niet mee te gaan in het kwaad dat je ander jou 

aandoet? Is het juist een houding om bij jezelf te blijven, bij wat jij waardevol 

vindt in het leven. Kan het een manier zijn om overeind te blijven in de storm 

van dreiging en geweld? 



Instinctief ben je misschien geneigd om terug te slaan, hetzij met woorden, 

hetzij fysiek. Maar daarmee maak je de situatie er niet beter op en verminder je 

de vijandigheid niet.  

 

We collecteren dit jaar tijdens de gezamenlijke DoRem diensten voor Tent of 

Nations, waar de christelijke Palestijnse familie Nassar met hun educatieve 

boerderij nabij Bethlehem laat zien hoe het werkt als je weigert vijand te zijn. 

Vele mensen wereldwijd leren van hun houding, van de manier waarop zij 

proberen de opdracht van Jezus inhoud te geven. Maar dat wil niet zeggen dat je 

geloof en je levenshouding jou beschermen. Nee, het is een kwetsbare positie 

die zij innemen. Hoever moet je daarin gaan, hoever kún je gaan? 

Velen van ons hebben gehoord over de lafhartige aanval op de broers Daoud en 

Naher Nassar, die de aanval waarschijnlijk hebben overleefd dankzij de 

aanwezigheid van Meta Floor, een Nederlandse vrouw die toevallig op de 

boerderij aanwezig was en op het geschreeuw naar buiten kwam. Alsof het zo 

moest zijn. 

 

Iets dergelijks lezen we in Genesis 45 over de reactie van Jozef bij het weerzien 

met zijn broers. De broers die hem in de put hadden geworpen en vervolgens 

verhandeld om van die broer af te zijn. Dat broertje dat de oogappel van hun 

vader was en dat zulke gekke dromen had. 

Nu zien ze hem terug, uitgerekend in de rol waarover hij ooit had gedroomd. 

Terecht zijn ze bang voor wat er nu zal volgen. Want logisch zou zijn dat Jozef 

wraak zou nemen. Maar nee, Jozef volgt niet de logica van deze wereld. Jozef 

spreekt woorden van verzoening. Hij spreekt zegenende taal. De taal waarover 

het lied van Michaël Steehouder zong: “Als ik spreek tot wie, tot jou, laten mijn 

woorden helend zijn, dat zij duizendmaal vergeven, tot verzoening zijn.” 

Jozef duidt de gebeurtenissen uit het verleden als een ingrijpen van God: “Niet 

jullie hebben mij dus hierheen gestuurd, maar God; door Hem ben ik de 

belangrijkste raadsman van de farao geworden, de bestuurder van zijn hele hof 

en heerser over heel Egypte.”  

Toch kan hij deze verzoenende houding pas aannemen op het moment dat hij 

heeft gezien dat zijn broers hebben geleerd wat broer zijn, wat broederschap 

inhoudt: dat je als oudere broer instaat voor de jongere; dat jij, de sterkere, 

zorgt voor de zwakkere. Met het onder tranen kussen van al zijn broers 

bezegelde Jozef de verzoening en de vrede tussen hen. 

 

Hoever moet je gaan als iemand je opzettelijk pijn doet, als iemand je wég doet 

alsof je van nul en generlei waarde bent. Hoever moet je gaan als een groep 

mensen of de staat jou je land betwist, terwijl je de eigendomspapieren hebt. 

Hoe reageer je dan op alle aanvallen, zoals het vernietigen van olijfbomen of 

brandstichting, niet alleen van je broeders uit een nabij dorp, maar ook van 

staatswege of van de kant van gewapende kolonisten.  

Hoe ver ben je al gegaan om ondanks alles vol te blijven houden dat je ‘geen 

vijand’ wilt zijn, zoals de familie Nassar met hun actief geweldloze verzet? 



 

In zijn ‘veldrede’ doet Jezus een oproep om kwaad niet met kwaad te vergelden, 

maar met liefde, met goedheid. Daarmee doorbreek je een patroon, namelijk een 

patroon van wederkerigheid. Dat is het patroon dat onze menselijke 

verhoudingen tekent. Niet alleen ten aanzien van het kwade overigens, maar ook 

van het goede. 

Als jij mij een klap geeft, geef ik jou een klap terug. Maar ook: als jij mij een 

cadeautje geeft, voel ik me verplicht jou ook een cadeautje te geven. Uiteraard 

moet zo’n cadeautje dan wel weer ongeveer hetzelfde kosten als dat wat jijzelf 

hebt gekregen.  

Waarom doen we dat eigenlijk? Waarom hangen we zo aan die wederkerigheid? 

Zijn we bang dat anders onze verhouding uit balans is? 

Is het juist niet zo dat bijvoorbeeld het geven van een onverwacht bosje 

bloemen op een moment dat de ontvanger dat heel hard nodig heeft, jou als 

gever veel blijer maakt dan een plichtmatig heen-en-weer geven en ontvangen? 

Voegt niet juist het spontane, het ‘om niet’ geven of het ‘om niet’ doen van een 

goede daad veel meer toe aan je geluk, aan je mens zijn? Is het niet zo dat juist 

dat patroon van wederkerigheid ons gevangen houdt, zowel in goede als in 

kwade zaken? 

Is het niet juist bevrijdend als je tegen jezelf kunt zeggen: die en die heeft me 

beroerd behandeld, maar ik ben niet verplicht het hem betaald te zetten. Ik hóef 

geen wraak te nemen. Misschien kan ik beter een keer bij hem langs gaan voor 

een kopje koffie en een gesprekje.  

Hij zal het vast niet verwachten, maar het zal mij een beter gevoel geven dan 

dat ik genoegdoening eis. Dat zet de verhouding alleen maar meer op scherp. 

Treed die ander met liefde tegemoet, zegt Jezus. Vergeld geen kwaad met 

kwaad. Ja maar, met liefde? Hoezo? Kan ik degene die mij te na is gekomen 

liefhebben? Nee, dat hoeft niet. Maar je kunt diegene wel met liefde tegemoet 

treden. Immers, hij of zij is net zo mens als jij, met goede en minder goede 

kanten. 

Hoe ver moet je gaan? Misschien wel héél ver. Misschien verder dan je ooit voor 

mogelijk had gehouden. Misschien is de logica van de wederkerigheid helemaal 

niet zo logisch. Misschien moeten we het juist hebben van de logica van het 

Koninkrijk van God, een logica die we van Jezus kunnen leren. Die logica heeft 

alles te maken met het woord ‘genade’. In de nieuwe vertaling is dat 

oorspronkelijke woord ‘genade’ helaas vervangen door ‘verdienste. Maar genade 

betekent dat iets gratis is. Je geeft iets zonder daar iets voor terug te verlangen. 

Hoe werkt dat dan concreet? Je kunt het zien als je vijandschap met liefde 

beantwoordt. Je gaat het kwade tegemoet met het goede. Zo kan dat kwade 

bevrijd worden. Liefde ontwapent.  

Toch gaan we die vijand maar liever uit de weg. We zijn bang of onzeker of er 

absoluut van overtuigd dat die ander het kwaad zelf is en toch niet zal 

veranderen. Jezus zegt: ga erheen met als enige wapen de liefde en treedt je 

tegenstander zonder angst tegemoet. Want juist de angst doet ons naar echte 

wapens grijpen. Zet je weerloosheid in als innerlijke kracht. En natuurlijk is het 



niet zo dat die ander zich onmiddellijk door jouw liefdevolle houding zal laten 

overrompelen, laat staan zich bevrijden van zijn of haar vijandigheid. Maar 

onmogelijk is het ook niet. 

Een voorbeeld van Daoud Nassar zelf: “Op een avond reed ik naar huis, na een 

late kerkdienst, met mijn gezin.  

Opeens sprongen er soldaten voor de auto, bewapend, die ons dwongen uit te 

stappen voor een inspectie. Wij waren bang, maar zij ook. Het zijn ook gewoon 

maar jongens van achttien of negentien. Ze dwongen me om mijn kinderen 

wakker te maken. Terwijl ik dat deed, zei ik: ‘‘Wakker worden, want hier zijn 

vriendelijke soldaten.’’ De soldaten hoorden dat. Toen ze alles hadden gecheckt 

en we weer door mochten rijden, zei een van hen: ‘‘Wil je mijn excuses aan ze 

aanbieden? Dit was fout van ons.’’ Kijk, dat is wat geweldloos verzet doet. Je 

wordt bedreigd, maar je draait de rollen om. Jij bent degene die sterk is, 

geestelijk. Reken maar dat zij naar huis zijn gegaan met iets om over na te 

denken.”  

 

Hoever moet je gaan? Zó ver misschien en misschien soms nog verder. Amen. 

 

Moment van stilte 
Orgelspel 

 
Gelegenheid voor het uitspreken van gebedsintenties 
 

 
Gebeden, afgesloten met Onze Vader 

 
Uw aarde God, een plek voor alle mensen 
een wereld om te bewonen  

een plaats waar mensen mens mogen zijn 
en dieren dier: 

een ideaal dat zo ver weg lijkt. 
 
De wereld is in de greep van angst en haat, 

legers staan klaar, wachtend op een teken 
van hun leiders, 

gewone mensen wachten met angst en beven 
op wat er komt. 

Dit is niet de wereld zoals die is bedoeld, 
dit is niet de wereld die wij willen. 
 

Daarom bidden wij om hoop, 
en om de moed  

om onze tegenstanders 
met liefde tegemoet te gaan, 
de angst voorbij… 

 
Voorbeden…. 

 
Stil gebed 



 

Onze Vader in de hemel,  
laat uw naam geheiligd worden,  

laat uw koninkrijk komen  
en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.  

Vergeef ons onze schulden,  
zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.  

En breng ons niet in beproeving,  
maar red ons uit de greep van het kwaad.  
Want aan u behoort het koningschap,  

de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen. 
 

Collecte voor de Tent of Nations 
 
Slotlied LB 612 – Wij komen als geroepen 

 
Opdracht 

 
Laten we gaan met die woorden uit het slotlied:  

Getekend voor ons leven als kinderen van het licht, gezaaid op hoop van 
zegen.  

 

Ik geef jullie nog een tekst mee van de onlangs overleden Desmond Tutu: 
 

Goedheid is sterker dan slechtheid 
Liefde sterker dan haat 
Licht is sterker dan duister 

Leven sterker dan dood 
Hoopvol zijn wij 

sinds Hij (God) ons liefhad. 
 
Laten we gaan met de zegen van God, waar we zingend om vragen: 

 
Gezongen zegenbede: LB 414 – Geef ons genadig, goede God 

 
Orgelspel na afloop van de dienst 
 


