
Gods eigenschappen: God is volmaakt

De voorbije preken heb ik het gehad over eigenschappen van God. De eerste preek ging over 
God als de alfa en omega, de eerste en de laatste. Degene waar alles mee begint en alles mee 
eindigt. De vorige preek ging over Gods alwetendheid en alomtegenwoordigheid. God is 
overal, we kunnen nergens ontsnappen aan Hem. Dat hoeft niet negatief te zijn; er stond in 
Psalm 139 dat Zijn hand op ons is, een leidende en beschermende hand. De preek van 
vandaag gaat over een andere eigenschap: Gods volmaaktheid.

PP1
In Matt.5:48 staat: Gij zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is. God is 
volmaakt. Over deze eigenschap wil ik het vandaag hebben. Wat betekent het dat God 
volmaakt is? Hij is zonder fouten, maakt geen vergissingen, is perfect. In het gedeelte dat we 
direct gaan lezen wordt de nadruk op een andere onderdeel van Gods volmaaktheid gelegd, 
namelijk dat Hij volledig goed en vol liefde is. De Bijbel geeft ons het beeld van een God die 
volmaakt is. 

In het Oude Testament krijgen we dit beeld van God ook. Daar wordt het vooral uitgedrukt 
door te zeggen dat God heilig is. En daar al wordt aan de Israëlieten verteld dat zij heilig 
moeten zijn, zoals God heilig is – Levicitus 19:1-2.

PP2
De Here sprak tot Mozes: Spreek tot de ganse vergadering en zeg tot hen: Heilig zult  
gij zijn, want Ik, de Here, uw God, ben heilig. 

Deze eigenschap van God, Zijn volmaaktheid, is zeer opmerkelijk. Weet u waarom? Jezus 
zegt in dit vers dat wij, evenals God, volmaakt moeten worden. 

Gij dan zult volmaakt zijn. 
Dat staat in de toekomstige tijd. Bedoelt Jezus daarmee dat we, later als we bij God zijn, pas 
volmaakt zullen zijn? Of bedoelt Hij daarmee dat we tijdens ons leven op aarde al volmaakt 
kunnen worden? Dat is een hele discussie en die zou ons afleiden van wat ik eigenlijk wil 
zeggen. Ik ben helemaal zeker dat Jezus ons wil uitdagen om tijdens dit leven te streven naar 
volmaaktheid. Daar ligt de nadruk in de rest van deze preek op. Het streven naar 
volmaaktheid, vol goedheid en liefde zijn. 

Matt.5:17-48 - lezen

Jezus begint met te zeggen dat er aan de wet niets bijgevoegd of afgedaan mag worden. Wat 
Hij doet, is deze wet vervullen, compleet maken, als het ware. Het is een duidelijke 
waarschuwing naar ons. Wij mogen niet zomaar stukken of verzen uit de Bijbel ‘vergeten’, 
omdat we niet weten wat ermee aan moeten of omdat die te moeilijk zijn. We zullen in het 
komende gedeelte zien dat we dat misschien soms liever zouden willen doen.

PP3
In dit gedeelte krijgen we zes handvaten hoe we kunnen werken aan dit volmaakt zijn, dit vol 
goedheid en liefde zijn. 

PP4
1 Zo was het zo dat iemand alleen gestraft werd als hij een moord effectief gepleegd had. De 
Farizeeën leerden dat het dan pas verkeerd was. Jezus zegt dat het zelfs al verkeerd is om ten 
onrechte zo boos te zijn op mensen. Ik denk niet dat hier iemand zit die al een moord 



gepleegd heeft, maar Jezus spreekt ons wel aan op wat er in ons innerlijk gebeurt. Hoe vaak 
bent u echt boos op iemand? Hoe vaak zou u in gedachten iemand de nek om willen wringen? 
Wees niet boos...

PP5
2 Niet echtbreken. Dat valt misschien nog wel mee, he. Maar Jezus gaat hier verder... en dat 
wordt al heel wat moeilijker. Als je getrouwd bent, mag je niet aan een andere man of vrouw 
kijken om die te begeren. Je moet jezelf beperken tot je eigen man of vrouw. Weer maakt 
Jezus het moeilijker.

PP6
3 De scheidingsbrief. Wij kennen dat niet meer. Een man mocht zijn vrouw wegsturen met 
een brief, waarin hij verklaarde dat zij gescheiden waren. Dit kon om diverse redenen, zelfs 
de eenvoudige reden dat je je vrouw niet meer graag zag en een andere vrouw had gevonden. 
Wat heeft dit met ons te maken? Vrij veel. Het is in onze tijd al langer hoe gemakkelijker om 
te scheiden. 
Ook christelijke huwelijken stranden, jammer genoeg, al langer hoe meer. Het is niet altijd 
gemakkelijk om zaken uit te blijven praten. Soms dek je de zaken liever toe. Maar dan weet je 
ook dat de stapel als maar groter wordt. Op een keer komt het er dan eens allemaal uit en dan 
is het eens zo moeilijk om de brokken te lijmen. Dan overvalt je misschien wel het gevoel dat 
het allemaal toch niet meer gelijmd kan worden en is het misschien beter om er ofwel een 
punt achter te zetten ofwel om bewust naast elkaar te gaan leven, wat in essentie ook een 
scheiding is. Niet doen. Ik weet ondertussen uit ervaring dat het soms moeilijk is om de 
brokstukken bij elkaar te zoeken en ze te lijmen, maar doe het. Werk aan je huwelijk. Bidt 
ook voor deze zaken. God wil ons helpen om ons huwelijk levend te houden.

PP7
4 De Joden hadden een paar teksten uit het Oude Testament zo geïnterpreteerd dat ze eden 
zwoeren bij God ofwel bij geschapen dingen. De eden gezworen bij God moest je uitvoeren. 
Uit de andere eden kon je je terugtrekken. Jezus zegt: Laat uw ‘ja’ ‘ja’ zijn. Doe wat je zegt 
dat je gaat doen. Geen gezeur over eden. 

PP8
5 Wraak nemen, oog om oog, tand om tand. Een heel normale menselijke reactie. Iemand doe 
mij iets aan. ‘Ik zal hem’. ‘Ik krijg haar nog wel’. ‘Ik laat niet met mijn voeten spelen’. ‘Wie 
denkt hij dat hij is’. Jezus zegt: Niet doen. Doet iemand u iets aan, laat hem nog maar doen. 
Neemt iemand u iets af, geef hem nog meer. Jezus vraagt ons hier af te zien van recht. Hij 
vraagt ons hier onrecht te lijden om Hem zo te volgen. Logisch dus dat onze normale 
menselijke reacties tegengesteld zijn aan wat Jezus hier zegt.

Maar... dan krijg je volgende vragen. Vragen die in de celgroep en op de jeugd naar boven 
kwamen als we het hadden over dit stuk.

Geldt dit ‘toekeren van de andere wang’ in alle situaties? Wat als ze morgen ons 
appartement binnendringen en mijn vrouw en kinderen iets willen aandoen? Moet ik  
dan wezenloos toekijken? 
Geldt dit ‘geef iemand ook uw mantel’ in alle situaties? t Zou mooi zijn, dan moet ik  
iemand die mijn gsm wil stelen ook mijn mp3-speler geven.

Het is niet mogelijk om daar een pasklaar antwoord op te geven. Ik wil er wel twee 
opmerkingen over maken. 



Ten eerste hoeft Jezus’ uitspraak niet in te houden dat je niet mag opkomen voor het recht van 
andere mensen of dat je je moet onttrekken aan je verantwoordelijkheid. Ingeval dat men in 
mijn appartement binnenkomt en mijn vrouw en kinderen iets wil aandoen, dan heb ik een 
verantwoordelijkheid voor hen.
Ten tweede geloof ik dat je je een breuk denkt op dit soort vragen en daardoor voorbij gaat 
aan de kern van de zaak. Het is belangrijk om de kern van de zaak te begrijpen en pas daarna 
naar bovenstaande vragen te kijken. Die kern is volgens mij de volgende: Jezus eist dat wij 
ons in ons gedrag t.o.v. de naaste ons niet moeten laten leiden door het gebruikelijke recht, 
maar door liefde en welwillendheid. Als er onrecht aan ons gedaan wordt, moeten wij ons niet 
direct beroepen op recht, maar zoeken naar een liefdevolle houding. Dat blijkt ook uit het 
volgende stuk.

PP9
6 Uw vijanden mag je haten. Jezus zegt dat je ze moet liefhebben. Nu hoor ik de meest van 
jullie al denken: ‘Ikke, vijanden?’. Misschien heb je geen vijanden. Da’s geen probleem. 
Probeer dan al maar eens de mensen die je niet graag hebt, lief te hebben. Die opdracht is al 
enorm. Denk terug aan het voorgaande stuk. Heb degenen lief die je op de wang slaan, 
degenen die het niet goed met je voorhebben. 
In Romeinen zegt Paulus dat we onze vijanden en dus ook de mensen waar we niet mee 
overweg kunnen, moeten zegenen – zegent wie u vervolgen. We moeten goed doen voor hen 
die je kwaad doen, we moeten bidden dat het goed zal gaan met hen. 
Zijn wij anders dan de Farizeeën als we alleen goed doen voor wie wij graag zien? Nee. Jezus 
zei in het gedeelte voor vers 17 dat we zout en licht moeten zijn. Dat zijn we niet als we alleen 
zorgen voor wie wij graag zien, zenne. Dat zijn we wel, als we er zijn voor mensen die wij 
niet graag mogen en die ons ook niet graag mogen. 

Slot
Ik weet het, dit druist in tegen alle normale menselijke reacties. Jezus vraagt dan ook niet van 
ons dat wij worden zoals onze medemens, maar dat wij worden als Hem, volmaakt. Wij zien 
het ‘vijanden liefhebben en geen wraak nemen’ te vaak als een optie in ons christelijke leven. 
Als een soort uitbouw voor je christelijke auto, een spoiler ofzo. ‘Ik kan het evengoed niet 
doen’. NEE!!! Jezus WIL dat wij volmaakt worden en onze vijand liefhebben, geen wraak 
nemen, niet boos worden, ...

Volmaakt worden we niet door ons normaal menselijk te gedragen, maar door ons te gedragen 
als Jezus. Jezus, kapot geslagen, bespot, aan een kruis gehangen, bloedend, pijn lijdend. 
In mijn normaal menselijk hart zou woede zijn, boosheid, een roep om wraak. 
In Zijn hart was er liefde: Vader, vergeef het hen, want zij weten niet wat ze doen. 

PP10
Wat wilt u dat er in uw hart leeft? Willen wij een normaal menselijk leven? Of willen wij 
volmaakt leren zijn? Wij moeten daarvoor kiezen! God wil ons helpen volmaakt te leren zijn, 
Hij wil Zijn liefde en goedheid aan ons geven, zodat wij ook vol zijn van goedheid en liefde.


