
Het verlangen naar rechtvaardigheid en
recht is een diep menselijk verlangen. In
elke samenleving bestaan regels die een

bepaalde mate van rechtvaardigheid hanteren om
macht en kapitaal te verdelen. Ook kent elke cultuur
de wens om goed gedrag te belonen en overtredin-
gen te bestraffen en te ontmoedigen. Er lijkt wel-
haast een optimistische visie aan ten grondslag te
liggen: wie goed doet, moet goed ontmoeten. En wie
kwaad doet, moet daar negatieve consequenties van
ondervinden. Al bij heel kleine kinderen zie je dat:
zodra die vinden dat iets ‘niet eerlijk’ is heb je als
leerkracht of ouder een probleem. Recentelijk onder-
zoek bij apen zou hetzelfde laten zien: wanneer apen
op verschillende manieren beloond worden, is dui-
delijk agitatie en frustratie bij deze primaten waar te
nemen. Vragen over recht een rechtvaardigheid spe-
len dan ook een belangrijke rol in de filosofie, de
menswetenschappen, religie en politiek.  
In de Tenach is dat niet anders – de begrippen recht
en rechtvaardigheid spelen een belangrijke rol in het
bijbelse denken. Het Hebreeuwse woord voor wat
wij recht en wet noemen is misjpat (stam: sj-p-t) en
vinden we bijvoorbeeld terug in verzen als: ‘Gij zult
het recht (misjpat) van de arme onder u in zijn
rechtsgeding niet buigen’ (Ex. 23:6). ‘Eén rechtspraak
(misjpat) zult gij hebben; de vreemdeling zij gelijk de
geboren Israëliet, want Ik ben de Eeuwige, uw God’
(Lev. 24:22). In dit begrip van recht zit een mate van
rechtvaardigheid al besloten – het vers draagt
immers op om mensen op gelijke manier te behan-
delen en de zwakkeren niet te benadelen. Wanneer
Abraham God als het ware ter verantwoording roept
vanwege het oordeel over Sodom, doet hij dat door te
appelleren aan God als rechter (sjofet, verwant aan
misjpat). Abraham gaat ervan uit dat een rechter een
grote mate van rechtvaardigheid hanteert, zelfs
wanneer God de rechter is. Of misschien wel beter:
juist als God de rechter is (Gen. 18:25): 

Het zij onwaardig aan U, aldus te handelen, de
rechtvaardige (tsaddik) te doden met de goddeloze,
zodat de rechtvaardige zou zijn gelijk de godde-
loze; onwaardig zij het van U; zou de Rechter (sjo-
fet) der ganse aarde geen recht (misjpat) doen?

De bijbelse term voor rechtvaardigheid is tsedek,

waar het woord voor rechtvaardige (tsaddik) aan ver-
want is. We vinden in de Tenach dat recht en recht-
vaardigheid dan vaak ook in combinatie met elkaar
gebruikt (Deut. 16:18-20): 1

Rechters (sjoftim, verwant aan misjpat) en opzieners
zult gij aanstellen in al de steden die de Eeuwige,
uw God, u geven zal, naar uw stammen; zij zullen
het volk berechten (stam: sjafat) met een rechtvaar-
dige rechtspraak (misjpat tsedek). Gij zult het recht
(misjpat) niet buigen; gij zult de persoon niet aan-
zien en geen geschenk aannemen; want een
geschenk verblindt de ogen der wijzen en verdraait
de woorden der onschuldigen. Gerechtigheid,
gerechtigheid (2x tsedek) zult gij najagen, opdat gij
moogt leven en het land bezitten, dat de Eeuwige,
uw God, u geven zal.

In de Tenach vinden we ‘recht’ echter ook gecombi-
neerd met andere bijbelse waarden als ‘waarheid’
(èmèt) en liefdadigheid (chèsèd) – ook wel vertaald als
liefde of trouw. Dit gebeurt eigenlijk vooral in de
kleine profetenboeken, zoals bijvoorbeeld bij Micha.
Na een veroordeling van een offerdienst waarin het
alleen om de buitenkant gaat, lezen we (Mich. 6:8):

Hij heeft u verteld, o mens, wat goed is en wat de
Eeuwige van u vraagt: niet anders dan recht (misj-
pat) te doen en getrouwheid (chèsèd) lief te hebben,
en in ingetogenheid te wandelen met uw God.

Bij de profeet Zacharia zijn het de begrippen waar-
heid (èmèt), liefdadigheid (chèsèd) en medelijden
(rachamim) die aan het recht gekoppeld moeten wor-
den (Zach. 7:8-10):

En het woord van de Eeuwige kwam tot Zacharia,
zeggende: ‘Zo zegt de Eeuwige Tsebaoth: spreekt
eerlijk recht (misjpat èmèt) en bewijst elkander
liefde (chèsèd) en barmhartigheid (rachamim); ver-
drukt weduwe noch wees, bijwoner noch arme, en
beraamt niet in uw hart elkanders onheil …’

Recht dat strengheid, oordeel en sanctie in zich
draagt dient altijd gecombineerd te worden met
profetische waarden als liefde en barmhartigheid.
Anders ontaardt het recht in wreedheid, willekeur
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Schepping van Adam (detail).
Deur Baptisterium Florence.
Foto: Anton Sinke

en een machtsspeeltje in de handen van de elite. In
een andere bijbeltekst van Zacharia wordt grote
nadruk gelegd op de begrippen ‘waarheid’ (èmèt) en
vrede (sjalom) (Zach. 8:14-17):

Want zo zegt de Eeuwige Tsebaoth: 
Zoals Ik Mij voorgenomen had u kwaad te doen,
toen uw vaderen Mij vertoornden, 
zegt de Eeuwige Tsebaoth, en het Mij niet
berouwde, 
zo heb Ik in deze dagen Mij weer voorgenomen
Jeruzalem en het huis van Juda wél te doen; 
vreest niet!  
Dit moet gij doen: spreekt waarheid (èmèt) onder
elkander, oefent waarachtige (èmèt) en vreedzame
rechtspraak (misjpat sjalom) uit in uw poorten; 
beraamt in uw hart elkanders onheil niet, 
en hebt geen valse eed lief, want dit alles haat Ik,
luidt het woord van de Eeuwige.

Recht lijkt hier in te staan tussen aan de ene kant
waarheid die geheel objectief hoort te zijn, zonder
enige mate van subjectiviteit – en aan de andere kant
vrede, de harmonie van het subject. Of beter: de sub-
jecten. De naakte waarheid kan nog wreder zijn dan
ontaarde strengheid. Dit is echter een waarheid die
haast onmenselijk is en aan God alleen behoort. Het
heeft een theoretische functie, niet meer dan dat.
Uiteindelijk moet het recht zo toegepast worden dat
het tot harmonie en vrede leidt in de mens en tussen
mensen. De rabbijnen hebben een prachtige midrasj
over ‘de Waarheid’ en aardse waarheid in relatie tot
de schepping van de mens. In deze midrasj gaat God
bij de schepping van de mens vooraf te rade bij de
engelen, voorgesteld als de goddelijke eigenschap-

pen: waarheid, vrede, rechtvaardigheid en liefde/lief-
dadigheid. De engelen vormen zich in groepjes naar
deze goddelijke eigenschappen en gaan met elkaar in
discussie over de schepping van de mens:

Waarheid zei: ‘Laat hem niet geschapen worden – hij
is in het geheel leugen.’ 
Rechtvaardigheid zei: ‘Laat hem geschapen worden,
want hij zal rechtvaardige daden doen.’ 
Vrede zei: ‘Laat hem niet geschapen worden, want
hij is geheel en al strijd.’
Liefde zei : ‘Laat hem geschapen worden, want hij
zal daden van liefde (chèsèd) verrichten.’

Terwijl ze nog met elkaar aan het redetwisten zijn,
pakt God de eigenschap ‘Waarheid’ en gooit deze op
aarde stuk, zoals er staat geschreven: ‘… en hij wierp
de waarheid ter aarde …’ (Dan. 8:12). De engelen die
hiervan getuige zijn, begrijpen er niets van: ‘Hoe
kunt U – Heer der Werelden – Uw Goddelijke Zegel (=
de Waarheid) zo beschamen?’ Waarop God hun ant-
woordt: ‘Laat de waarheid van beneden groeien, zoals
er geschreven staat: ‘Waarheid (èmèt) spruit voort uit
de aarde …’ (Ps. 85:12) (naar Gen. Rabba 8:5).   

Voor de mens moet de waarheid gestalte krijgen van-
uit de aarde – vanuit de fysieke, aardse wereld met al
haar beperkingen. Niettemin moet de mens zijn
uiterste best doen om in ieder geval die hemelse
waarheid proberen zo goed mogelijk te benaderen.
Het recht is hiertoe een poging, laverend tussen de
absolute waarheid van boven – en daarmee para-
doxaal genoeg onmenselijk en onleefbaar – en de
aardse werkelijkheid.
De profeet Zacharia laat bovendien duidelijk zien
dat recht niet los mag komen te staan van een recht-
vaardige samenleving, die niet alleen draait om het
nakomen van de wetten en regels, maar om de ‘wet
van het hart’. Wetten en regels kunnen als nuttige
aansporing dienen, maar het uiteindelijke werk
moet ín de mens zelf plaatsvinden. Toch is er recht-
spraak nodig om, als het in de samenleving en tussen
mensen fout gaat, het recht en de wet te kunnen
laten spreken.
De rabbijnen zagen zichzelf als religieuze leiders,
met als een van de taken de rechtspraak. Hiermee
concurreerden ze met de Romeinse rechtbanken en
andere Joodse rechtbanken die mogelijk andere
rechtspraak hanteerden. In de geest van de profeten
eisten ze een hoge mate van moraal en zuiverheid
van religieuze rechters. Zo werkten ze het bijbelse
verbod op smeergeld en omkoping uit tot in de
kleinste details. Maar ook op andere gebieden zoals
waarheidsvinding en onderzoek van getuigen legden
ze veel procedures en rechtsbeginselen vast. Men
doordrong getuigen in halsmisdrijven ervan dat elk
mens – ook de vermeende dader(s) – uniek is en in
het evenbeeld van God geschapen. En dat een een-
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maal genomen leven niet meer terug te geven is – elk
mens is een complete, eigen wereld. Dit vinden we
terug in uitspraken als in Misjna Avot 1:18:

Judah ben Tabbai zei: 
Wees niet als hen die ‘het recht ordenen’. 
Als twee partijen voor je staan, zie ze dan beiden als
overtreders.
En als het vonnis is uitgesproken, laten ze dan in
jouw ogen onschuldig zijn,
want ze waren bereid om de uitspraak te aanvaar-
den.

Wie het recht ‘ordent’ heeft alleen nog maar oog
voor procedures, quota, tijd en geld. Men dacht bij
dat ordenen aan de schaduwzijden van de advoca-
tuur, die de mensen leert te zwijgen of hun ant-
woorden te formuleren en zo het proces te manipu-
leren. Of de schaduwzijde van het Openbaar
Ministerie dat per se uit is op veroordeling.
Anderzijds moet een veroordeelde weer volledig
kunnen terugkeren in de samenleving – hij is na zijn
straf weer volledig onschuldig als eerst, vóór zijn
overtreding. 

En in Misjna Avot 1:9 staat:

Simeon ben Sjetach zei:
Wees omslachtig in het onderzoek van de getuigen,
en wees behoedzaam met je woorden,
opdat ze niet daardoor leren hoe te liegen.

Dezelfde gevoeligheid voor evenwichtige recht-
spraak als bij de profeten vinden we ten slotte terug
in de woorden van Rabbi Simeon ben Gamliël, waar-
bij het rabbijnse begrip din (rechtspraak, oordeel,
vonnis, wet) grotendeels misjpat (recht) van de
Tenach vervangt (Zach. 8:16): 

Op drie zaken rust de wereld: op de rechtspraak
(dien), op de waarheid, en op de vrede, zoals er staat
geschreven: ‘Oefent waarachtige (èmèt) en vreed-
zame rechtspraak (misjpat sjalom) uit in uw poor-
ten.’ 

Een wereld zonder rechtspraak leidt tot anarchie.
Een wereld zonder waarheid leidt tot een samenle-
ving van wantrouwen, leugen en willekeur. En een
wereld zonder vrede leidt tot oorlog, strijd en
onrust. De woorden van Zacharia zijn ook voor de
21e eeuw nog zeer actueel.

Symposium ‘De waarde
van de ouderdom’

In het kader van het project ‘Onder de vijgenboom, zin in deouderdom’, wordt op 11 maart 2011 (10.00 – 16.00 uur) in de
Bergkerk te Amersfoort een symposium gehouden over ‘de

waarde van de ouderdom’. 

Doel
Terwijl onze maatschappij zich ontwikkelt van een jonge naar een
rijpe samenleving, is het overheersende gevoel nog steeds: jong is in
en oud is uit. Dat mensen steeds ouder worden lijkt eerder een kwaad
dan een zegen. Door vragen naar betaalbaarheid van pensioenen en
toekomstige bemensing van de zorg worden oudere generatie in een
ongunstig daglicht gezet. Dit symposium wil bijdragen aan een
genuanceerdere beeldvorming van ouderen en ouderdom. Ondanks
toenemende beperkingen kent de ouderdom een eigen waarde.
Tevens leveren veel ouderen een maatschappelijke bijdrage en kan er
sprake zijn van een spirituele verdieping van het leven.

Vier sprekers krijgen het woord:
– Dr. F. de Lange, hoogleraar ethiek aan de Protestantse Theologische
Universiteit, zal spreken over de waardigheid van de ouderdom. Hij
schreef De mythe van het voltooide leven, De armoede van het
Zwitserlevengevoel en Waardigheid.
– Dr. H. Meulink-Korf em. docent pastoraat UVA. Haar specialisme is
het contextueel pastoraat. Zij zal spreken over de eigen bijdrage van
ouderen aan de maatschappij en jongere generaties.
– Bert Keizer, Trouw-columnist en verpleeghuisarts, zal spreken over
de medische kanten van de ouderdom. Hij is auteur van o.a. Het
refrein is Hein. 
– Dr. J.J. Suurmond, Trouw-columnist en geestelijk verzorger. Hij zal
spreken over de spiritualiteit van de ouderdom. 
Daarnaast is er een toneelvoorstelling van Kees van der Zwaard, theo-
loog en theatermaker.

Voor wie? 
In de eerste plaats zijn ouderen welkom (ongeacht kerkelijke gebon-
denheid). Tevens allen die belangstelling hebben voor de ouderdom,
zoals professionals en vrijwilligers betrokken bij de (ouderen)zorg,
belangenorganisaties m.b.t. seniorenwelzijn, huisartsen, geestelijk
verzorgers, vertegenwoordigers uit de locale politiek en locale kerken. 

Plaats: Bergkerk, Dr. Abraham Kuyperlaan 2, 3818 JC  Amersfoort  
T (033) 461 79 17  E-mail: bergkerk@planet.nl 
Opgave en aanmelding (incl. lunch en afsluitend hapje/drankje): 
voor mensen tot 65 jaar G 75,-, boven 65 jaar en studenten G 25,-
Overmaken op banknummer 8241972 t.n.v. Stichting Amersfoortse
Bergkapel, o.v.v. ‘symposium onder de vijgenboom’
Info: www.Bergkerk.nl, of ds. R. Rosmolen, 033-4801553 of
r.rosmolen@casema.nl


