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Lezing: Numeri 35 vers 6 – 18 vertaling: NBV21 en Matteüs 5 vers 38 – 42 - vertaling: NBV21 
 
Lieve mensen, gemeente, zusters en broeders, 
 
Aan het slot van het Bijbelboek Numeri staat de heiligheid van het menselijk leven centraal. Dat is 
vandaag buitengewoon actueel. De afgelopen jaren immers in de Coronacrisis hebben we heel veel 
opgeofferd om levens te redden. De hele samenleving ging op slot om de levens van oudere en kwets-
bare mensen te beschermen. 
Even los van de vraag of dat echt de beste methode was, vond ik het wel heel bijzonder. Want op heel 
veel andere plaatsen lijkt het menselijk leven bepaald niet heilig en waardevol. Je hoeft daarvoor echt 
niet alleen aan de oorlog in Oekraïne te denken, waar ziekenhuizen en scholen zijn gebombardeerd. 
Want in de Hoorn van Afrika sterven op dit moment duizenden mensen van de honger. En in Iran zijn 
dit jaar al minimaal 251 mensen geëxecuteerd. De heiligheid van het menselijk leven is dus een buiten-
gewoon actueel thema. 
 

Onze tekst uit Numeri geeft dat allereerst vorm door de zogenaamde vrijsteden. Wat zijn dat voor 
steden? 
Er worden bij de intocht in het land Kanaän 6 steden aangewezen als plaatsen om naar te vluchten. Te 
vluchten als iemand per ongeluk, zonder opzet dus, een ander mens heeft gedood. 
In een samenleving waar bloedwraak aan de orde van de dag was, is zo’n vluchtplek essentieel. Ieder 
mens heeft recht op een eerlijk proces en dus moet wraak worden voorkomen. 
Deze 6 steden behoorden bij de steden van de Levieten, die dienst deden in de tempel. De Levieten 
hadden geen eigen land en geen eigen bezittingen. Ze vormden dus een soort buffer, als dienaren van 
de tempel, in de samenleving. Ze stonden voor onafhankelijkheid. 
Overigens moet iemand die vlucht naar zo’n vrijstad wel degelijk voor de rechter komen. Alleen de 
rechter kan vaststellen of de dood van een mens door een noodlottig ongeval is gebeurd of dat er toch 
opzet in het spel was. Dat is vanzelfsprekend lang niet altijd gemakkelijk. 
 

De rabbijnen noemen als voorbeeld een ongeluk bij het houthakken, waarbij de bijl los raakt van het 
hout en iemand treft die daar vlakbij staat. Dat lijkt natuurlijk een echt ongeluk, maar de rechter moet 
wel vaststellen of de houthakker echt geen blaam treft. Was zijn bijl wel in orde en had hij niet moeten 
waarschuwen om een beetje op afstand te blijven? 
Er zijn rondom dit soort situaties altijd heel veel vragen te stellen. Vandaag in onze samenleving zou je 
bijvoorbeeld aan een aanrijding kunnen denken. Een jonge man steekt de weg over in een bocht in de 
stromende regen. De automobilist kon hem niet tijdig zien voor de bocht en rijdt hem aan en de jongen 
sterft. Een vreselijk ongeval en het zal jouw kind maar zijn die zo wordt aangereden.  
Maar een rechter moet officieel vaststellen of de automobilist geen blaam treft. Reed hij niet te hard? 
Had hij geen alcohol gedronken? Was hij niet aan het appen achter het stuur? Het is essentieel dat een 
onafhankelijk rechter zo’n situatie beoordeeld. 
 

En dus konden de daders vluchten naar de vrijsteden om daar hun proces af te wachten. Dat gebeurt 
omdat de heiligheid van het menselijk leven centraal moet staan. Niet alleen het leven van het slacht-
offer, maar ook het leven van een mogelijke dader. En wraak, bloedwraak, moet te allen tijde voorko-
men worden. 
 

Tegelijk moeten mensen die schuldig zijn wel bestraft worden. Dan klinkt het ook in onze tekst heftig.  
Wie een ander echter met een ijzeren voorwerp zo hard slaat dat deze sterft, is een moordenaar 
en moet ter dood gebracht worden. Ook wie een ander met een steen, waarmee je iemand kunt 
doden, zo hard slaat dat deze sterft, is een moordenaar en moet ter dood gebracht worden. En ook 
wie een ander met een houten voorwerp, waarmee je iemand kunt doden, zo hard slaat dat deze 
sterft, is een moordenaar en moet ter dood gebracht worden.  
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Als je dat hoort dan denk je toch direct aan de doodstraf op moord. En je vindt in de Bijbel heel wat 
keren terug de zin dat iemand ter dood gebracht moet worden. Als jij iemand moedwillig vermoordt, 
dan zal je zelf de doodstraf krijgen. 
 

Ik wil vanochtend daar nog eens uitgebreid bij stil staan, omdat er in de joodse wereld bijna nooit 
doodstraffen zijn geweest. De rabbijnen hebben deze teksten dan ook anders gelezen dan wij dat doen. 
Daarbij moet je in je achterhoofd houden dat de Thora geen Wetboek van Strafrecht is. Nee, Thora 
betekent letterlijk ‘lering’, ‘onderwijzing’. 
In de Thora vind je dus onderwijs en dat is totaal iets anders dan wetten die zeggen wat je moet doen. 
Het is dus lesmateriaal, bedoeld om mensen zelf aan het denken te zetten over het leven. Jezus en de 
rabbijnen beschouwden allemaal deze Thora als hun Bijbel. Als woorden die jou iets willen leren in de 
wereld waarin je leeft en werkt en bestaat. 
 

Zouden wij vandaag in onze ingewikkelde wereld met een vreselijke oorlog dichtbij en een virus wat 
twee jaar lang het leven heeft plat gelegd, zouden wij uit die Thora iets kunnen leren? De rabbijnen 
zijn het in grote lijnen eens over het feit dat deze woorden verkeerd worden begrepen. Een wereld die 
is gebaseerd op de letterlijke toepassing van ‘dood voor dood’ vernietigt zichzelf.  
Daarachter liggen de bekende woorden die Jezus citeert over ‘oog om oog’ en ‘tand om tand’. Het 
principe wat daarin wordt neergelegd is simpelweg dat de straf moet passen bij de misdaad. Dit prin-
cipe wil dan ook zowel de wraak als ook de mateloze vergeving voorkomen. 
‘Oog om oog’ en ‘tand om tand’ bedoelt vergoeding van de schade. En men pleit vrij algemeen voor 
een geldelijke vergoeding. Dat hebben Jezus en de rabbijnen niet zelf verzonnen, maar uit diezelfde 
Thora gehaald. Het Bijbelboek Exodus vertelt in hoofdstuk 21 het volgende: 

wanneer iemand een slaaf of slavin zodanig in het oog treft dat dit verloren gaat, moet hij hem of 
haar als vergoeding voor dat oog vrijlaten. 
En als hij zijn slaaf of slavin een tand uitslaat, moet hij hem of haar als vergoeding voor die tand 
vrijlaten. 

En dit principe geldt feitelijk ook voor de doodstraf. 
 

Een rabbi uit de eerste eeuwen zei dat een rechtbank, een Sanhedrin, dat eenmaal in de 7 jaar iemand 
ter dood veroordeeld een wrede rechtbank is. En een collega maakte van de 7 jaar zelfs 70 jaar. 
Feitelijk is de hele joodse wetgeving niet gericht op zware straffen, laat staan de doodstraf, maar men 
is gericht op inkeer, op bekering van degene die het kwaad heeft aangericht.  
En dat is ook precies wat Jezus ons leert in het evangelie. Wat hij leert is niet iets anders dan wat de 
rabbijnen leerden. Nee, integendeel. Alles is gericht op het tot inkeer komen, om mensen weer op het 
goede pad te brengen. 
Natuurlijk hoort bij overtredingen ook straf en boetes. Ik denk niet dat Jezus daar tegen was. Maar de 
vraag is vervolgens hoe we omgaan met de mensen die in de fout zijn gegaan. Is dat eens een dief altijd 
een dief? Of zou je ook eens iets totaal anders kunnen proberen? 
 

Jezus beoogt een schokeffect met zijn suggestie van de andere wang toekeren. Verras degene die 
agressief is en die jou slaat met een totaal onverwachte reactie. Nee, ik geloof niet dat president 
Zelensky en zijn volk zich niet hadden mogen verdedigen. En ik geloof ook niet dat we Hitler gewoon 
zijn gang hadden moeten laten gaan.  
Maar ik denk dat Jezus dat ook niet bedoeld heeft. Hij spreekt over twee mensen, waarbij de een de 
ander iets aandoet, een klap geeft. Dat is echt iets anders dan een allesverwoestende oorlog. Jezus 
advies gaat een stap verder dan de vraag naar een rechtvaardige straf. Hij zoekt naar dingen die men-
sen tot inkeer kunnen brengen. Het gaat er niet om de zondaars uit te roeien, maar om de zonden uit 
te roeien. Dat zie je in de rabbijnse literatuur terug en ook in de woorden van Jezus. We moeten er 
alles aan doen om het kwaad uit de wereld te verwijderen. Natuurlijk, daarbij hoort ook een rechtvaar-
dige straf voor degene die in de fout is gegaan. Maar tegelijk moeten we ook zoeken naar mogelijkhe-
den om herhaling te voorkomen.  
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Centraal daarin staat de heiligheid van het menselijk leven. Dat is in de rabbijnse literatuur zelfs een 
principe geworden. Mocht het leven van een mens in gevaar komen, dan wijken alle wetten en gebo-
den en verboden. Want het leven van een mens is heilig, het is een gave van God. En wij dienen er alles 
aan te doen om elk menselijk leven te beschermen. Daar zijn de vrijsteden een prachtig voorbeeld van. 
Ze beschermen mensen tegen ongecontroleerde wraak. En tegelijk is de tijd die iemand geïsoleerd van 
zijn familie en vrienden doorbrengt ook tijd voor bezinning. En dat is nodig want er is wel iemand ge-
dood, ook al was dat zonder opzet. 
De vrijsteden helpen ook om mensen te laten nadenken over hun leven en hun woorden en daden. En 
het kan heel goed zijn dat, ook al ben je juridisch niet schuldig, je toch dingen beter kan doen. 
 

En dat laatste zou ik vandaag in onze tijd ook mee willen nemen als lering en onderwijzing. Laten we 
bij de oorlog in Oekraïne ook naar onszelf kijken, naar wat wij kunnen doen om dit te stoppen. Laten 
we bij de honger in de hoorn van Afrika ook naar onszelf kijken. En laat ons bij de kleine conflicten in 
familiekring en op het werk creatief zijn. 
Niet altijd weer onszelf vrijpleiten, maar de ander en jezelf helpen om de goede weg weer te gaan. 
Jezus heeft dat in heel zijn leven aan mensen laten zien. Hij ging bij tollenaars naar binnen en hij sprak 
met prostituees en met Romeinse soldaten. Nee, niet om hun verkeerde daden goed te praten, maar 
om hen tot inkeer te brengen. 
Want zo ontstaat er een nieuwe gemeenschap, zo gloort er iets van het Koninkrijk van God. Waarin de 
heiligheid van alle menselijk leven centraal staat. 
 

Amen. 
 


