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Vandaag denken wij na over het kwaad dat mensen doen. We beginnen met de visie van het Joodse volk op 
goed en kwaad, het verhaal van Adam en Eva. Dit verhaal vertelt ons niet hoe de mens ontstaan is, maar 
wel hoe de mens omgaat met het kwaad. 
Het is zo typisch in de lagere school: de leraar vraagt stilte. Een kind krijgt een opmerking omdat het verder 
praat. En dat kind reageert onmiddellijk: “Dat was ik niet! Het was achter mij !” 
Een typisch menselijke reactie. 
Adam steekt de schuld op Eva. Eva zegt dat het de slang geweest is. En de slang die is niet te vatten, die 
sluipt weer weg. 
De Bijbelse visie is dat die slang diep in ons zit. Het kwaad zit in de mens 
Waarom doen wij wat verkeerd is? Waarom zijn er oorlogen? Waarom buiten mensen met geld de armen 
uit? In de wereldeconomie beschuldigen wij banken en grote bedrijven. Maar wie brengt zijn geld naar de 
bank vraagt dat die belegging zoveel mogelijk opbrengt? Wie koopt juist die aandelen die meer opbrengen 
omdat het bedrijf een onbarmhartiger personeelspolitiek volgt?  
 
De oorsprong van het kwaad ligt in de mens, ook al proberen wij de schuld op een ander af te schuiven. 
 
Met dat afschuiven van de schuld, zullen wij het probleem van het kwaad niet oplossen. Integendeel, wij 
maken het alleen maar erger. Dat probeerden de Nazi’s. De schuld van de economische problemen, de 
schuld voor de oorlog legden zij bij de Joden. Dus moesten de Joden uitgeroeid worden. Je moet kwaad met 
sterker kwaad bestrijden, dat was de Nazi filosofie. Daarvoor moet je sterker worden en in staat zijn groter 
kwaad in te zetten. En wie wordt daar weer het slachtoffer van? 
 
 
Daartegen juist waarschuwt Jezus door ons voor te leven: je kunt kwaad alleen maar bestrijden door goede 
te doen. Daarom belijden wij dat Jezus Christus zonder zonde is: Hij heeft het kwaad alleen maar bestreden 
door weldoende rond te gaan. Ook dat ervaren wij soms in ons eigen leven: je zit met een slechte gewoonte. 
Als je er TEGEN gaat strijden, raak je er als het ware door geobsedeerd. Maar oefen in een andere, een 
betere gewoonte en de slechte blijft achterwege. Zo ook heeft Jezus geweigerd macht te gebruiken om het 
kwade met geweld te overmeesteren.  
 
Moeten wij in die zin begrijpen wat Jezus zegt over “de zonde tegen de heilige Geest”? De schriftgeleerden 
zeggen dat Jezus duivels uitdrijft met de macht van andere duivels. “Door de macht van Beëlzebul drijft Hij 
duivels uit.” Zij bestempelen dus het goede dat Jezus doet als iets duivels. Zij zullen uiteindelijk alles 
afwijzen zij wat Hij doet: zieken genezen, melaatsen helpen, duivels uitdrijven, zonden vergeven ... Zij 
noemen het leven van Jezus zelfs godslasterlijk noemen en zullen Hem daarom ter dood laten brengen. 
Terwijl het enige wapen dat Jezus daar tegenover stelt is zijn goedheid, zijn liefde voor de mens in nood. 
 
“Wie zijn mijn moeder en mijn broers en mijn zussen?” vraagt Jezus. Hij antwoord zelf: “Iedereen die de wil 
van God doet, die is mijn broer en zuster en moeder.” Laten wij ons vandaag de vraag stellen of wij broer, 
zus of moeder van Jezus zijn. Doen wij het goede dat de Geest ons ingeeft? Zien wij, met Paulus, hoe het 
goede zich in de wereld verspreid? Hebben wij in onze omgeving, in onze wereld oog voor het goede dat 
gebeurt? 
Geven wij deze week bijzondere aandacht voor de goede daden die mensen stellen. Dan zullen wij het Rijk 
Gods zien komen in ons midden. 



180610 
Today's lectures are about the evil that people do. We begin with the Jewish people's vision on good and 
evil, the story of Adam and Eve. This story does not tell us how man came into being, but does tell us how 
man deals with evil. 
It is so typical in primary school: a child gets a remark about chatting in the classroom when they need to be 
quiet. And that child immediately reacts: "I wasn't it! It was behind me! 
Adam puts the blame on Eve. Eva says it was the snake. And the snake is incomprehensible, it creeps away 
again. 
The biblical vision is that this snake is deep inside us.  
Why are we doing what is wrong? Why are there wars? Why is there exploitation by people with money from 
the poor? In the world economy, we refer to banks and large companies. But who brings his money to the 
banks and asks that this investment generates as much profit as possible? Who buys precisely those shares 
that yield more because the company is more merciless with its staff.?  
 
The origin of evil lies in man, even if we try to blame someone else. 
 
By blaming them, we will not solve the problem of evil. The Nazis tried to do this too. The blame for 
economic problems, the blame for the war, lay with the Jews. That is why the Jews had to be exterminated. 
One has to fight evil with evil, that was their philosophy. But that means that you need to have greater power, 
commit greater evil than what has already happened. Who will be the victim of this again? 
 
Jesus warns us against this very thing. He says: "You can only fight evil by doing good". We therefore 
confess that Jesus Christ is without sin: He only fought evil with good. He has refused to use power to 
overpower evil by force.  
 
Is this what Jesus means by "sin against the Holy Spirit"? The scribes say that Jesus casts out devils with 
the power of other devils. They label the good that Jesus does as something devilish, as evil. In the end they 
reject everything he does: heal the sick, help lepers, cast out devils, forgive sins... They will call the life of 
Jesus blasphemous and have him killed. While the only weapon Jesus uses is his goodness, his love for 
man in need. 
 
"Who are my mother and my brothers and sisters? Jesus asks. He himself answered: "Everyone who does 
the will of God, he is my brother and sister and mother. So we can ask ourselves whether we are brothers, 
sisters or mothers of Jesus. Are we doing the good that the Spirit inspires us to do? Do we see how good 
things spread in the world? Do we in our environment, in our world, have an eye for the good that happens? 
Surely we are not looking for evil, I suppose. 
 
This week, let us pay particular attention to the good deeds that people are doing. Then we will see the 
Kingdom of God coming. 
 


