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MOORD!! 
Kijk naar de wereld om ons heen. 

Ons vreedzame land / continent…. Moordvrij? 

Lezen Mattheus 5:21-26 

 

Jezus heeft gelijk, de wet heeft gelijk, je mag niet moorden. 

Jezus & de Wet 
De Bergrede:  

Jezus is niet een tweede Mozes die een nieuwe wet geeft – Jezus expliciteert de wet van Mozes  

Het evangelie van Jezus is dus niet een ‘nieuwe’ of misschien zelfs ‘De Volmaakte Wet’ die de oude 

wet ver overtreft. Christus voegt niets aan de Wet toe maar herstelt de oorspronkelijke bedoeling: “… 

haar te bevrijden van de verzinsels waarmee mensen haar verduisterd hadden en haar te zuiveren 

van de zuurdesem waarmee zij verontreinigd was.” 

Kortom Jezus 

- valt de wet niet aan,  

- verandert de wet niet 

- vult de wet niet aan om dat deze niet helemaal correct is 

- maakt duidelijk wat de wet werkelijk vraagt en Hij vervult de wet 

 

Jezus interpretatie van de wet is dan ook niet een weer andere interpretatie van de wet, het is een 

weerleggen van verkeerde interpretaties en toepassingen die de leiders (al dan niet opzettelijk) er 

aan geven (schriftgeleerden farizeers etc.). Daarom gebruikt Jezus vaak de constructie: 

Jullie hebben gehoord dat tegen de ouden gezegd is – (en niet ‘er staat geschreven’) 

Maar ik zeg je… 

Hij relateert hierbij dus niet aan de OT wet zelf maar aan de interpretaties daarvan die in die tijd 

gangbaar waren. [Welke leringen zijn vandaag afgeleide, menselijke bedenksels etc. ook wij moeten 

terug naar Gods wet] 

Farizeers en schriftgeleerden – uitleg van de wet vaak: voldoen aan uiterlijke kenmerken die de wet 

lijkt aan te geven  

Jezus maakt duidelijk dat dat gevaarlijk is – niet uiterlijke gedragingen maar innerlijke houding. 

Geen moord plegen –  
21 Jullie hebben gehoord dat tegen de ouden gezegd is: Je zult niet moorden; en: Wie moordt, zal door de 

rechtbank schuldig bevonden worden. 

22  Maar Ik zeg je: Iedereen die ten onrechte boos is op zijn broeder, zal schuldig bevonden worden door de 

rechtbank. En iedereen die tegen zijn broeder zegt: Nietsnut! zal schuldig bevonden worden door de 

Raad; maar al wie zegt: Dwaas! die zal schuldig bevonden worden tot het helse vuur. 

Moord 

Met voorbedachten rade = verboden – 6
e
 gebod 

(dat is iets anders dan doodslag – per ongeluk-niet bedoeld – niet uit boosheid – 

Ontsnappingsmogelijkheid door Vrijsteden – om cyclus van wraak te doorbreken – Deut 19:4-

6,8-10) 

Jezus zegt niet: “ieder die zijn broeder haat kan uiteindelijk een moordenaar worden’’ – maar hij wijst 

op de strekking van de wet- boosheid zit van binnen en is de kern 

Hiervoor moeten we kijken naar het doel van deze wet, deze regel. 

Beperkt deze zich tot ‘Moord’ zoals de woorden zeggen? Wij kennen de uitdrukking – “niet naar de 

letter maar naar de geest van de wet” 

Jezus wijst daarop als hij zegt:  

Maar Ik zeg u: Al wie ten onrechte (sommige vertalingen) boos is op zijn broeder, zal schuldig 

bevonden worden door de rechtbank. En al wie tegen zijn broeder zegt: Raka! zal schuldig 
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bevonden worden door de Raad; maar al wie zegt: Dwaas! die zal schuldig bevonden worden tot 

het helse vuur. 

De wet wijst niet op uiterlijk vertoon – de moord, maar op innerlijke vernieuwing – een nieuw hart  - het 

doel van de regel 

Boosheid 

geen boosheid toelaten die uiteindelijk zal leiden tot - woede – haat - moord  

 

Jezus herstelt de betekenis van de wet. Ook van deze wet Je zult niet moorden: doodslaan/moord 

begint met boosheid in het hart/gedachten en wordt als het gekoesterd wordt haat. 
In sommige oude handschriften staat ónterechte boosheid’ zie ook HSV. Toorn en harde woorden soms 

geoorloofd: 

Marcus 3:5 

Hij keek hen boos aan, maar ook diepbedroefd vanwege hun hardleersheid, en toen zei hij tegen de man 

die in het midden stond: ‘Steek uw hand uit.’ Hij stak zijn hand uit en er kwam weer leven in.  

Matth 23:16, 17 

Wee jullie, blinde leiders, jullie zeggen: “Wanneer iemand zweert bij de tempel, is dat niet geldig. Alleen wie 

zweert bij het goud van de tempel, is aan die eed gebonden.” Dwaas zijn jullie en blind, wat is nu van meer 

waarde: het goud of de tempel die het goud geheiligd heeft? 

Gemeenschap van mensen 

Betekenis van deze wet: God heeft mensen in een zekere eenheid (familie, samenleving, volk, groep) 

aan elkaar verbonden. Dit impliceert: 

- een bepaalde verplichting/verantwoordelijkheid naar elkaar: 
- Geen schade toebrengen aan elkaar 
- Zorg voor elkaar 
- Voor zover het in onze mogelijkheid ligt de naast jou levende mens te beschermen 

Voor leiders geldt de opdracht van de wetgever – geef leiding aan onze zielen  

De doodslag/moord die in de wet verboden wordt gaat over een verbod gericht op het hart – zielheil – 

leidt tot algeheel heil voor de mens – dus ook voor lichamelijk heil . 

Wat het lichaam (van de ander) wordt aangedaan komt voort uit het hart, ergo moord komt voort uit 

het hart.  

Kun je boos worden op je broeder zonder dat het verlangen in je opvlamt om hem kwaad te 

doen? 

Als je dat niet kunt, kun je hem ook niet haten zonder datzelfde verlangen aangezien haat een steeds 

sterker wordende booshheid/woede is. Waar woede of haat is is de neiging om  kwaad te doen. 

1 Joh 3:15 – je bent een moordenaar als je in je hart je broeder haat 

Matt  5:22 – zelfs als je hem uitscheldt – de eerste stap – is uiteindelijk je straf het helse 

vuur… 

 

Dit lijkt al heel duidelijk, en voldoende (?) 

Maar is er een dieperliggende reden voor dit gebod?  

Kerngebod: Heb God lief bovenal – en je naaste als jezelf 

 

Reden – de mens is geschapen naar het beeld van God. 

We willen dit beeld niet schenden – en dus willen we de mens niet schenden 

1. Eerbied voor God 
2. Zorg voor eigen vlees – jezelf – deel van jezelf  er op uit zijn het welzijn van de ander te 

bevorderen  - is goed voor jouw welzijn en de gemeenschap 
in Gods ogen zijn we schuldig wanneer we iets beramen/op touw zetten om de ander kwaad 
te berokkenen 
Zorg voor elkaar gaat verder dan alleen iets ’niet doen’ het gaat ook over ‘niet doen wat je wel 
zou moeten doen’ voor het welzijn van de ander, nalaten het goede te doen… Je bent dus wel 
je broeders hoeder. 

 

Jezus legt de vinger op de zere plek: Boosheid is het probleem – de aanleiding 
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Boosheid is gevaarlijk en vaak destructief (Er wordt in de Bijbel vaak voor gewaarschuwd: Spr. 20:2, 

22:3, 29:22, 2 Cor 12:20, Gal 5:20, Ef 4:31, Col 3:8, Jak. 1:20) 

Boosheid bevat een verlangen de ander te beschadigen of te vernietigen – in persoonlijke zaken, tot 

zelfs moord. Ook scheldwoorden – leeghoofd, nietsnut, dwaas – komen voort uit (beginnende) 

boosheid, ze zijn feitelijk een aanval op iemands persoonlijkheid/identiteit en karakter 

 

Boosheid heeft effect op relaties onderling – en heeft uiteindelijk effect op relaties met anderen breder 

dan alleen onderling/de eigen groep – wat zegt het over hoe een gemeenschap met elkaar omgaat? 

Van kwaad tot erger 

Oplopende climax 

En Jezus waarschuwing is dus ernstig –  

oplopende mate van ernst :  

- leidt uiteindelijk zelfs tot Goddelijk oordeel: helse vuur 
 

- gerechtshof –  
 

- rechter  
 (Sanhedrin – grote groep ‘rechtsprekenden’ de Hoge Raad van 71 personen bestaande uit mensen 

afkomstig uit verschillende groepen /  plaatselijk kleinere rechtsprekende groep rechters 23 personen 

voor de minder ernstige zaken) 

 

Jezus beschrijft hier een opklimmende ergernis, t.o.v. één persoon dat is al ernstig/neemt Hij serieus 

en dit kan leiden tot ergernis ten aanzien van een hele groep/kerk/volk – het bederft en leidt tot de 

dood. 

Wees welwillend  

Goedmaken/verzoenen is belangrijker dan offeren – je relatie met God wordt beïnvloed door je relatie 

met je broeders (volksgenoten, de mensen met wie je in de samenleving leeft) 

Degene die het initiatief neemt is degene die de ander verkeerd behandeld heeft – die de ander zo 

behandeld dat de ander iets tegen hem heeft. 

- Schuldbelijdenis om ergernis uit de weg te ruimen 

- Ergernis: ‘barst in de liefde’- meestal door ons gedrag/onze schuld 

 

- Jij aan de ander /  de ander aan jou - elkaar dus 

Voorbeelden: in het huwelijk 

 de kerk 

 relaties verder dan de eigen groep 

Er is een relatie tussen goed samenleven en anderen welkom heten 

Efeze 4 

31  Laat alle wrok en drift en boosheid varen, alle geschreeuw en gevloek, en alle kwaadaardigheid. 

32  Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft. 

 

Initiatief nemen 

Wij hebben verkeerd gehandeld en daarom heeft iemand iets tegen ons 

Je hebt misschien iemand verkeerd behandeld of gekwetst. 

Jij en God 

Altaar – de plaats waar zonden worden vergeven en de relatie met God wordt hersteld Hoe kun je 

een relatie met de Heer hebben als de relatie met de ander verstoord is…? 

(Geestelijke ‘bloedsomloop’ – wat verstoord is moet hersteld worden. ) 
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Jezus’ voorbeeld hier  

- iemand wordt voor de rechter gesleept – geen verzoening – vaak grote gevolgen / Nog 

grotere gevolgen wanneer er geen verzoening plaatsvindt met God 

- Deze zaken zijn aan elkaar gerelateerd – hoe groot zijn de gevolgen wanneer er geen 

verzoening plaatsvindt met God 

Onderweg 

Volgens de Romeinse wet kan een persoon een andere aanklagen. 

Wanneer verzoening onderling niet mogelijk is kan hij naar de rechter gaan met een getuige 

De getuige kan ‘onderweg’ – ook gedurende de rechtsgang toch verzoening bewerkstelligen – stel je in 

ieder geval open/welwillend op -  lukt dat dan wordt het rechtsgeding alsnog afgeblazen. 

 

In de opklimmende ernst die Jezus aangeeft kun je ‘Onderweg’ ook zien als je levens weg – op weg 

naar het goddelijke eindoordeel: maak het goed, voordat je sterft anders zou een en ander in het 

goddelijke oordeel wel eens tegen je kunnen getuigen…(Matt 12:27, 41-42) 

Onze relatie tot onze naaste heeft consequenties voor onze relatie met de Heer en Zijn oordeel 

Hoe groot is onze schuld bij God – komen we daar ooit vanaf, betalen tot de laatste cent? Gaat dat 

ooit lukken? 

Marcus 11:28 BGT  

‘En als je aan het bidden bent, vergeef dan een ander zijn fouten. Dan zal je hemelse 

Vader ook jouw fouten vergeven.’ 

Mat. 18:23-35  

gelijkenis van de koning die slaaf enorme schuld kwijtscheld, de slaaf de andere slaaf 

de kleinste schuld nog niet een) 

 

De echte bevrijding 

Alfbeelding Edvard Munch – Jezus met de mensen voor wie Hij bidt. 

We zijn op weg naar Goede Vrijdag, Pasen. 

Jezus heeft boosheid en haat ondergaan, tot in de dood – aan het kruis- en hij heeft de straf op de 

boosheid weggenomen. Hij sprak zelfs:  Vader vergeef het hun, ze weten niet wat ze doen. 

Hij stierf. 

 

Wat weerhoudt ons er van om de boosheid (en alle daaruit voortkomenden ellende) niet aan de kant 

te schuiven maar verzoening te zoeken, voor elkaar, voor de wereld om ons heen? 

 


