
 

De meeste mensen deugen.1 

‘Want aan de vrucht wordt de boom herkend.’ 

Mattheüs 12: 33. Stel dat de boom goed is, dan is ook zijn vrucht goed; of dat de boom slecht is, dan is ook zijn 
vrucht slecht. Want aan de vrucht wordt de boom gekend. 
34. Adderengebroed! Hoe kunt u goede dingen spreken, terwijl u slecht bent?  Want uit de overvloed van het 
hart spreekt de mond. 
35. De goede mens brengt goede dingen voort uit de goede schat van het hart, en de slechte mens brengt 
slechte dingen voort uit de slechte schat. 
36. Maar Ik zeg u  dat de mensen van elk nutteloos woord dat zij zullen spreken, rekenschap moeten geven  op 
de dag van het oordeel. 
37. Want op grond van uw woorden zult u rechtvaardig verklaard worden, en op grond van uw woorden zult u 
veroordeeld worden. 

 

Goede bomen, goede vruchten. Een logische gevolgtrekking. 1 + 1 = 2. Slechte bomen, slechte 
vruchten. Hier is sprake van een oorzakelijk verband. Een causaal verband. Een goede boom kan dus 
onmogelijk slechte vruchten voortbrengen, evenals een slechte boom goede vruchten kan 
voortbrengen. Een goede boom kan alleen maar goede vruchten voortbrengen. Het kan niet anders. 
Aan een appelboom groeien geen peren, evenals er geen bananen groeien aan een pruimenboom. 
Aan de vrucht wordt de boom gekend. Deze uitspraak van Jezus staat als een huis. Hier gaat het 
onweerlegbaar om een logisch en verifieerbaar gevolg. Goed is goed en slecht is slecht. Punt uit. Niet 
recht praten wat krom is en niet krom praten wat recht is. Daar zijn wij mensen meesters in toch. 
Praten in je eigen straatje. Alleen vanuit God bekeken en geredeneerd is het mogelijk om een rechte 
slag met een kromme stok te maken. Om recht te praten wat krom is. Om water in wijn te 
veranderen. Om met een stok het water zoet te maken. God kan als Schepper schijnbaar dwars door 
wetten, formules, patronen heen breken en werken. Tijd en ruimte beperken Hem niet in Zijn 
denken, mogelijkheden en handelen. Een dag is als duizend jaar en duizend jaar is als een dag. 
Begrijpt u het nog? God is God en de mens is en blijft mens. Psalm 8: 6.Toch hebt U hem weinig 
minder gemaakt dan de engelen en hem met eer en glorie gekroond. Als de mens zichzelf in de plaats 
van God stelt, dan gaat het fout. De mens met zijn verstand op de troon en God eraf. Wat een 
ellende heeft het opgeleverd. Jesaja 55: 8Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen 
zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE. 9Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn 
wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten. We moeten ons niet voegen naar 
de dingen die voor ons te groot zijn. Die ons ‘beperkte’ verstand te boven gaan.2 
God hoeft zich niet aan wetmatigheden te houden. Hij kan, zoals beschreven bij Jozua,  de zon laten 

stil staan en schaduwen tien treden vooruit laten gaan zoals in het boek Jesaja. God is instaat om het 

onmogelijke te doen.3 De mens moet gewoon zijn plaats binnen de kosmos weten.  

Goed en slecht 

 
1 De meeste mensen deugen. Rutger Bregman. 
2 Een legende vertelt van Augustinus dat hij eens, vruchteloos peinzend over het geheim van de Triniteit, aan 
het strand zat toen hij een kind zag dat de zee in een kuiltje wilde scheppen. Toen hij het kind op de 
onmogelijkheid daarvan wees, antwoordde deze: 'Evenmin kunt ge het geheim van de Drie-eenheid in uw 
menselijk brein vatten'. 
3 Zeep en Soda. J.John en Mark Stibbe, blz. 21 en 22. 



‘De mens is een beest, zeiden de koningen. Een zondaar, zeiden de priesters. Een egoïst, zeiden de 

boekhouders. Al eeuwen is de westerse cultuur doordrongen van het geloof in de verdorvenheid van 

de mens.’4 Aldus enkele zinnen uit de samenvatting van het boek van Rutger Bregman: ‘De meeste 

mensen deugen.’ 5Hoe verklaren we onze grootste misdaden?6 En zijn we diep vanbinnen geneigd tot 

het kwade of het goede?7 ‘Adderengebroed! Hoe kunt u goede dingen spreken, terwijl u slecht bent? 

Want uit de overvloed van het hart spreekt de mond.’ Jezus zet in deze gedachtegang het hart op één 

lijn met het spreken. Waar het hart vol van is, daarvan loopt de mond over. David zegt in Psalm 40: 

‘11.Uw gerechtigheid verberg ik niet diep in mijn hart, Uw waarheid en Uw heil verkondig ik. Uw 

goedertierenheid en Uw trouw verzwijg ik niet in de grote gemeente.’ David heeft het over 

gerechtigheid in zijn hart. Hij koppelt dit aan Gods waarheid, Zijn heil, Zijn goedertierenheid en 

trouw. Het zit in zijn hart en het moet eruit. Hij kan er onmogelijk over zwijgen. Is dit die goede schat 

waarvan Jezus spreekt in ons tekstgedeelte hierboven! ‘Want uit de overvloed van het hart spreekt 

de mond.’ 

Een slecht mens spreekt slechte dingen vanuit het hart. In vers 35 vergelijkt Jezus het hart met een 

schat. Hij spreekt over goede en slechte schatten. Een goed hart betekent dus een goed mens en 

andersom een slecht hart betekent een slecht mens.  

De bijbel aan het woord 

Hieronder volgen twee wat uitgebreide teksten, respectievelijk uit het Oude- en Nieuwe testament.8  

Psalm 14.  
1.Een psalm van David, voor de koorleider. De dwaas zegt in zijn hart: 
De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God. Zij handelen verderfelijk, bedrijven gruwelijke daden; 
er is niemand die goeddoet. 2De HEERE heeft uit de hemel neergezien op de mensenkinderen, om te 
zien of er iemand verstandig was, iemand die God zocht. 3Zij allen zijn afgedwaald, tezamen zijn zij 
verdorven; er is niemand die goeddoet, zelfs niet één. 
4Hebben zij dan geen kennis, allen die onrecht bedrijven, die mijn volk opeten alsof zij brood aten? 
Zij roepen de HEERE niet aan. 
 
Romeinen 3.  
9Wat dan wel? Zijn wij voortreffelijker? Beslist niet! Wij hebben immers zojuist én Joden én Grieken 
beschuldigd  dat zij allen onder de zonde zijn, 
10zoals geschreven staat:  Er is niemand rechtvaardig, ook niet één, 
11er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. 
12Allen zijn zij afgedwaald, samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goeddoet, er is er zelfs 
niet één. 
13Hun keel is een open graf, met hun tong plegen zij bedrog,  addergif is onder hun lippen. 
14Hun mond is vol vervloeking en bitterheid, 
15 hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. 
16Vernieling en ellende is op hun wegen, 
17en de weg van de vrede hebben zij niet gekend. 
18vreze Gods staat hun niet voor ogen. 
19Wij weten nu dat alles wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn, opdat elke 
mond gestopt wordt en de hele wereld doemwaardig wordt voor God. 

 
4 Citaat uit een samenvatting van Bol.com  
5 Beschaving, of wat ervan over is. Theodore Dalrymple. 
6 De nacht die mijn leven voorgoed veranderde. Lody van de Kamp. 
7 Een jas met kogelgaten. Todd Nettleton. Uitgave SDOK. 
8 Beide gedeelten staan afgedrukt in de Herziene Statenvertaling 



20Daarom zal uit werken van de wet geen vlees voor Hem gerechtvaardigd worden.  Door de wet is 
immers kennis van zonde. 
 
Hoe rijmen we deze tekstgedeelten met de uitspraak van David in Psalm 40 vers 11: ‘Uw 
gerechtigheid verberg ik niet diep in mijn hart.’ Spreekt de Bijbel zich hier tegen? Heeft het te maken 
met onze beperkte zienswijzen? Verkeerde interpretaties? Aannames? 9 Hebben we hier te maken 
met een inconsequentie? Een discrepantie? Goed is toch goed en slecht is toch slecht. Wat slecht is 
kan geen goed voortbrengen. Psalm 14 en Paulus in Romeinen 3 zijn daar toch glashelder over! Zie 
Psalm 14:2.b ‘..Er is niemand die goed doet. 3.Zij allen zijn afgedwaald, tezamen zijn zij verdorven; er 
is niemand die goeddoet, zelfs niet één. 
 
Slechte vruchten 
 
In vers 36 van ons tekstgedeelte in Marcus spreekt Jezus over ‘nutteloze woorden’. In de online 
Herziene Statenvertaling wordt verwezen naar Efeze 5 vers 4: ‘en evenmin oneerbaarheid, dwaze 
praat en lichtzinnige taal, die onbehoorlijk zijn; maar veelmeer past dankzegging.’ Oneerbare, dwaze 
en lichtzinnige taal dus. Deze dingen noemt Paulus ‘onbehoorlijk’. We kunnen deze opsomming 
eenvoudig uitbreiden met: vloeken, schelden, roddelen, racisme, discriminatie, pesten, vernederen, 
beledigen, kleineren, buitensluiten enz. Slechte vruchten van een slechte boom, uit een slecht hart, 
geput uit een slechte schat. Jezus zegt dat we rekenschap moeten geven voor elk nutteloos woord, 
op de dag van het oordeel. We worden dus persoonlijk verantwoordelijk gesteld voor onze 
uitgesproken woorden. Salomo zegt in het boek Prediker 12: 14 ‘God zal namelijk elke daad in het 
gericht brengen, met alles wat verborgen is, hetzij goed, hetzij kwaad.’ 
 
In vers 37 zegt Jezus: ‘Want op grond van uw woorden zult u rechtvaardig verklaard worden, en op 
grond van uw woorden zult u veroordeeld worden.’ 
In de online Herziene Staten vertaling wordt bij deze tekst verwezen naar het tweede boek Samuël 
en naar het Lucas evangelie. 2 Samuël 1: 16 En David zei tegen hem: Uw bloed rust op 
uw eigen hoofd, want uw mond heeft tegen u getuigd door te zeggen: Ík heb de gezalfde van 
de HEERE gedood. 
Lucas 19: 22 Maar hij zei tegen hem:  Uit uw eigen mond zal ik u oordelen, slechte dienaar. U wist dat 
ik een streng mens ben en dat ik neem wat ik niet uitgezet heb, en maai wat ik niet gezaaid heb. 
 
Uw mond heeft tegen u getuigd door te zeggen (spreken). (2 Samuël1) Uit uw eigen mond zal ik u 
oordelen. (Lucas 19) 
 
Want aan de vrucht wordt de boom herkend zegt Jezus. In aansluiting hierop nog een reactie van de 
Apostel Jakobus. 
 
Jakobus 2: 14.Wat voor nut heeft het, mijn broeders, als iemand zegt dat hij geloof heeft, en hij heeft 
geen werken? Kan dat geloof hem zalig maken? 
15.Als er nu een broeder of zuster zonder kleding zou zijn en gebrek zou hebben aan dagelijks voedsel, 
16.en iemand van u zou tegen hen zeggen: Ga heen in vrede, word warm en word verzadigd, en u zou 
hun niet geven wat het lichaam nodig heeft, wat voor nut heeft dat dan? 
17.Zo is ook het geloof als het geen werken heeft, in zichzelf dood. 
18.Maar nu zal iemand zeggen: U hebt geloof en ik heb werken. Laat mij dan uw geloof zien uit uw 
werken en ik zal u uit mijn werken mijn geloof laten zien. 
  
Levend en dood geloof 
 

 
9 50 misverstanden over de Bijbel. Pieter. J. Lalleman. 



Geloof en werken worden hier samengevoegd. Geen ‘goede’ werken zonder geloof, geen geloof 
zonder ‘goede’ werken. Maken we beiden los van elkaar ( zie vers 18) dan zegt Jakobus dat het geloof 
een dood geloof is. En een dood geloof is helemaal geen geloof omdat er geen levende ziel inzit. 
  
De meeste mensen deugen is de titel van het boek van Rutger Bregman.10 ‘Veel mensen hebben een 

zwart wereldbeeld. Daarom wil ik schrijven over wat wél goed gaat ...’, aldus Bregman. Zou je het 

woord ‘zwart’ ook kunnen veranderen in ‘realistisch’! Een realistisch wereldbeeld. Met zwarte en 

grijze tinten en rafelranden. Lees een week lang een Landelijke Dagblad. Kijk een week lang naar het 

Journaal. Hoezo, de meeste mensen deugen! De Bijbel wijst ons mijn inziens de meest realistische 

weg. Niks geen zwartgalligheid of doemdenken. In onze tekstgedeelten wordt een realistische 

antropologie ontvouwt die strookt met de realiteit waar we dagelijks mee te maken hebben. Goed 

en kwaad. Ja, ze zijn er beiden!  

Veel mensen deugen 
 
En ja..Bregman heeft gelijk. Er gaan veel dingen goed. Gelukkig wel. Anders zou deze wereld 
onleefbaar zijn. Er zijn goede vruchten aan de boom omdat er goede bomen zijn. Er zijn goede 
mensenwoorden omdat mensen ‘geloven’ in goede woorden en daardoor goede daden doen.. Welke 
woorden spreken we? Daaraan voorafgaand de vraag: ‘welke woorden stoppen we in de schat van 
ons hart?’ ‘…de hele wereld doemwaardig wordt voor God. Er is niemand die goeddoet, er is er zelfs 
niet één. Zegt Psalm 14 en Paulus in Romeinen 3. Paulus citeert hier dus Psalm 14.   
 
‘De mens is een beest, zeiden de koningen. Een zondaar, zeiden de priesters. Een egoïst, zeiden de 
boekhouders. Al eeuwen is de westerse cultuur doordrongen van het geloof in de verdorvenheid van 
de mens.’11 Aldus een citaat uit de samenvatting van het boek van Bregman. Beest, zondaar en 
egoïst. Wie zal het willen ontkennen? Wie gaat vrijuit? Wie heeft daar van tijd tot tijd geen last van? 
Het kwaad loopt dwars door elk mensenhart heen zei de dissident Aleksandr Solzjenitsyn. In de 
oorlog ontwaakt het beest in de mens heeft eens iemand gezegd. Wie zal het willen ontkennen? En 
toch…. Veel mensen deugen! De ‘meeste’ kan ik niet zeggen. Ik heb er wereldwijd nooit een 
onderzoek naar gedaan. Bregman vast ook niet! De meeste mensen deugen! Even een niet 
onbelangrijke correctie. Gelukkig deugen ‘veel’ mensen. Jawel. Niet iedereen breekt uit in tomeloze 
zonden, gevloek en getier. Omstandigheden spelen daarin uiteraard een belangrijke rol.12 De 
overtuigde moslim Saif-ul-Malook, advocaat van Asia Bibi. Met groot gevaar voor eigen leven strijdt 
hij tegen onrechtvaardige wetten, voor recht en gerechtigheid. Moeder Theresa die zich ontfermde 
over de onaanraakbaren in Calcutta. Mahatma Gandhi die zich inzette voor Indiase 
onafhankelijkheid. Albert Schweitzer die naar de tropen ging om zich daar met hart en ziel in te 
zetten voor de zieken. Desmond Tutu die zich inzette voor de Waarheids- en Verzoeningscommissie 
in Zuid-Afrika. Martin Luther King, Dietrich Bonhoeffer, Nelson Mandela, Majoor Boshardt, Florence 
Nightingale. We kunnen de lijst met vele grote namen aanvullen. Maar ook de onbekende vrouw die 
zich jaren heeft ontfermt over haar zieke buurvrouw. De onbekende man die vele mensen achter de 
schermen heeft bezocht om hen bij te staan in hun verdriet, strijd en moeiten. Een oma die onder 
erbarmelijke omstandigheden voor haar zeven kleinkinderen zorgt omdat de ouders van de kinderen 
door rebellen zijn vermoord. Het kind dat dagelijks in grote armoede en verschoont van onderwijs, 
schoenen poest van de rijken, om zo enigszins het gezin draaiende te houden. Wat zal ik nog meer 
noemen? De lijst is onuitputtelijk. In mijn boekenkast staat het indrukwekkende boek: ‘Kinderen die 

 
10 Wij leven nog. Annick Kayitesi. Van Bewogen vrouwenlevens. 
11 Zie noot 2. 
12 Tegen de haat. Carolin Emcke. 



de wereld hebben veranderd’, van Floris van Straaten en Els Kloek.13 Strijders van het licht zijn ze.14 
Lichtende voorbeelden. Beschamende voorbeelden. Navolgingswaardige voorbeelden. 
 
Er worden goede gedachten uit een goede schat ( hoe kan het ook anders!) omgezet in woorden en 
daden.15 Er wordt gevloekt, maar ook geprezen. Er wordt gescholden maar ook gecomplimenteerd. 
Er wordt racistisch gesproken, maar ook gerespecteerd. Er wordt oorlog gevoerd, maar ook vrede 
bewerkt. Er wordt gemarteld maar ook verzorgd. Er wordt geslagen maar ook geheeld. Er wordt 
gevochten maar ook gebeden. Lees Prediker 3 er maar op na. Mattheüs 12: 35. De goede mens 
brengt goede dingen voort uit de goede schat van het hart, en de slechte mens brengt slechte dingen 
voort uit de slechte schat. 
 
Woorden zijn wortels 
 
Alles draait om taal. Echt alles! Communicatie. Interactie. Dialoog. Debatten. Discussies. 
Onderhandelen. Overtuigen. Een wereld zonder taal is onvoorstelbaar. Woorden. God spreekt en de 
mens spreekt. God geeft Zijn Woord en de mens antwoord op Zijn Woord met zijn woord. Mattheüs 
12: 36. Maar Ik zeg u  dat de mensen van elk nutteloos woord dat zij zullen spreken, rekenschap 
moeten geven  op de dag van het oordeel. 
37. Want op grond van uw woorden zult u rechtvaardig verklaard worden, en op grond van uw 
woorden zult u veroordeeld worden. 
Recht en oordeel zullen worden uitgesproken. Woorden doen ertoe. Woorden hebben kracht. 
Woorden hebben gevolgen. Woorden hebben wortels en zijn wortels.16 Woorden planten zich 
voort.17 Woekeren voort. Overwoekeren. Brengen soms grote oogsten voort. Waarin om 
verschillende redenen het mes, de sikkel erin gaat.  
 

Is de mens goed of slecht? Wie zal het zeggen? Ik zie ze beiden om mij heen gebeuren. In mijn eigen 

leven en in dat van anderen. Het goede dat in staat is om het kwade te overwinnen. Maar ook het 

kwade dat het goede steeds wil afbreken. De wereld is één groot strijdtoneel. Een groot tweekamp. 

Een strijd tussen licht en duisternis. Tussen hemel en hel.18 Goede woorden tegenover slechte 

woorden. Ongelijkheid tegenover gelijkheid. Superioriteit tegenover Inferioriteit. Lasteringen 

tegenover eren. Alles in dit leven schijnt een ‘tegenover’19 een ‘versus’ te hebben. Genesis.16En 

de HEERE God gebood de mens: Van alle bomen van de hof mag u vrij eten,17maar van de boom van de kennis 

van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. 

 

Geloof 

De apostel Jakobus zegt dat het draait om het ‘geloof’ in de goede. Het Goede. Waar? Waar is het 

goede te vinden? In het Woord van God. Zijn Woorden.  De Goede boodschap. De Waarheid van 

 
13 Kinderen die de wereld hebben veranderd. Floris van Straaten en Els Kloek (red.)  
14 De strijders van het licht. Een handboek. Paulo Coelho. 
15 Ongebroken. Wangari Maathai. Winnares Nobelprijs voor de Vrede. Een autobiografie.  
16 https://www.klassetaal.nl/system/files/woorden-zijn-wortels.pdf   
17 ‘Woorden zijn levende dingen. Ze planten zich in grote getale voort, veranderen ontelbare keren van  
gedaante, zijn onvoorspelbaar, komen samen en gaan weer uiteen, zinken weg en komen weer bovendrijven, 
verhuizen en trouwen, hebben ziektes en erfelijkheden, een geslacht en een gevoelsleven, ze kennen tijden van 
bloei en van verval en gaan uiteindelijk ook dood.’ Han Chaogong. 
18 Hemel en hel van Dachau. Ds. J. Overduin. 
19 Genesis 2. 8. Ook zei de HEERE God: Het is niet goed dat de mens alleen is; Ik zal een hulp voor hem maken 
als iemand tegenover hem. 

https://www.klassetaal.nl/system/files/woorden-zijn-wortels.pdf


Gods Woord. De goede Bron. Het Levende water. Jezus Christus. Wie daarvan drinkt zal niet meer 

dorst hebben zei Jezus tegen de Samaritaanse vrouw bij de waterbron. Johannes 4:14b. Maar het 

water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige 

leven. Misschien kunnen we het woord ‘water’ veranderen in ‘Zijn woorden’. Theologisch misschien 

gewaagt, maar toch. Goede woorden. Uit een goede schat. Water uit de goede bron. Uit een hart dat 

deze woorden wil bewaren. Het Heilige Hart zoals de Rooms Katholieken het plegen te zeggen. En 

Maria bewaarde al deze woorden in haar hart. En… ze kwamen eruit20 tijdens het magistrale 

Magnificat. Goede vruchten. ‘Mijn ziel maakt groot de Heere!’ 

Samenvattend 

Romeinen 7. 
14.Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleselijk,  verkocht onder de zonde. 
15.Wat ik namelijk teweegbreng, doorzie ik niet,  want niet wat ik wil, dat doe ik, maar wat ik haat, dat 
doe ik. 
16.En als ik dat doe wat ik niet wil, val ik de wet bij dat zij goed is. 
17.Nu ben ik het echter niet meer die dit teweegbrengt, maar de zonde die in mij woont. 
18.Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, niets goeds woont. Immers, het willen is er bij mij wel, 
maar het goede teweegbrengen, dat vind ik niet. 
19.Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik. 
20.Als ik nu dat doe wat ik niet wil, breng ík dat niet meer teweeg, maar de zonde die in mij woont. 
21.Ik ontdek dus deze wet in mij: dat, als ik het goede wil doen, het kwade dicht bij mij ligt. 
22.Want naar de innerlijke mens verheug ik mij in de wet van God. 
23.Maar in mijn leden zie ik een andere wet, die tegen de wet van mijn verstand strijd voert en mij tot 
gevangene maakt van de wet van de zonde, die in mijn leden is. 
24.Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? 
25.Ik dank God, door Jezus Christus, onze Heere. 
26.Zo dien ik dan zelf wel met het verstand de wet van God, maar met het vlees de wet van de zonde. 
 
Paulus’ beschrijving geeft hier een realistische visie op de mens. Een antropologisch fundament. Een 
evenwichtig en ijzersterk fundament. Een eerlijke kijk op de mens. Niet zwartgallig. Gewoon zo als 
het is. Onomwonden. De Bijbel is een eerlijk Boek. Maakt het niet slechter en mooier dan het is. 
Goed en kwaad. Herkenbaar bij ons allemaal. Hier houdt Paulus ons een spiegel voor. Het goede wil 
ik doen, maar het kwade is er ook bij. Dankzij de genade van God in Jezus Christus, zijn we in staat 
om het goede voort te brengen. Gods Geest is in staat om de mens om te draaien. Bekering in 
Bijbelse taal. Omkering. Honderd tachtig graden om. Alle tekstgedeelten die we hebben genoemd, 
getuigen van een realistisch mensbeeld. We kunnen zegenen en vervloeken. Vloeken en prijzen. 
Jezus’ woorden in Mattheüs 12: 33-37 spreken duidelijke taal. Adderengebroed noemt Jezus de 
Farizeeën. Waarom? Omdat ze slecht zijn. In hun hart huist een overvloed aan slechtheid. Deze 
slechtheid komt via woorden eruit. Maar ze zijn er ook in gekomen. Toegelaten. Waar je hart is, daar 
is je schat. We kunnen ons niet verstoppen achter de woorden van Psalm 14 en Romeinen 3. ‘Ja, zo 
zijn we nu eenmaal.’  In Mattheüs 12 snijdt Jezus deze fatalistische gedachten rigoureus de pas af. 
Mattheüs 12 spreekt duidelijke taal. We worden verantwoordelijk gesteld ( voor zover we instaat zijn 
verantwoordelijkheid te dragen en te nemen)21 voor de dingen die we zeggen. ‘Voor elk nutteloos 
woord…’ Geen spelt tussen te krijgen. Maar niet genadeloos en liefdeloos uitgesproken. Jezus’ wil 
mensen bewegen tot het goede. Rechtvaardigen hebben geen dokter nodig, maar zondaars. Jezus is 
gekomen om te zoeken en zalig te maken die anders verloren gaan.22  

 
20 Psalm 40:11.  
21 Er zijn situaties te bedenken waarbij mensen niet aangesproken kunnen worden om hun daden. Mensen met 
een verstandelijke beperking. Mensen die lijden aan dementie. Etc. 
22 Johannes 3:16. 



 
Genade, een mysterie 
 
Dankzij het wederbarende werk van Gods Geest zijn we instaat gesteld om het goede te zeggen en te 
doen. Hoe? Het blijft een mysterie. Niet te beredeneren. Niet te ontrafelen. Niet te vatten. Is ook nog 
nodig. We mogen het aannemen. Geloven. Hem erop vertrouwen.23‘Ik dank God, door Jezus Christus, 
onze Heere.’ Romeinen 7:25. 
 
Laat het mysterie het mysterie blijven. Een wonder een wonder. Ontrafel het niet. Het lukt je toch 
niet. Bewonder het veeleer. Geloof is niet te beredeneren. Woorden moet je niet altijd onderwerpen 
aan de analyse.24 Niet onder de microscoop leggen.25 Dichter hebben dat het beste begrepen. Kunst 
moet je naar kijken. In dichterlijke taal, kunst en poëzie en proza sluimert het lied van de aanbidding. 
Wie op heilige grond staat moet zijn schoenen uittrekken.26 Wie Gods Woord in de mond neemt, 
pakt een gewichtig woord op. Een waardevol woord. Laadt een verantwoordelijkheid op zich. Exodus 

20: 7 U zult de Naam van de HEERE, uw God, niet ijdel gebruiken, want de HEERE zal niet voor onschuldig 
houden wie Zijn Naam ijdel gebruikt. 

Niet ijdel gebruiken. Niet onschuldig houden. Een dubbele waarschuwing.  
 
Woorden hebben wortels. Wat we aandacht geven groeit. Wat we erin stoppen, komt er weer uit.  
 
Het laatste woord is aan God. Op toonhoogte.27 
 
Psalm 150 vers 6 
Laat alles wat adem heeft de HEERE loven. 
Halleluja! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
23 Ik Zal Zijn Die Ik Zijn Zal. Ik Ben Die Ik Ben. 
24 2 Korinthe 4:18. Wij richten ons niet op de zichtbare dingen maar op de onzichtbare, want de zichtbare 
dingen zijn tijdelijk, de onzichtbare eeuwig. 
25 Prediker 11:5. Je kent de wegen van de wind niet, je kent het kind dat in de moederschoot groeit niet, zo ken 
je ook de daden niet van God, die alles maakt. 
26 Exodus 3:1-6. Mozes bij de brandende braamstruik. 
27 Lucas 2:8-18. Het Engelenkoor bij de herders. 


