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Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad
Een omineus zinnetje in Matteüs 6:25-34

Het laatste zinnetje van Matteüs 6 bederft de pret, zo heb ik het altijd ervaren. Na hooggestemde
zinnen over onbezorgd Godsvertrouwen, over de lelies en de vogels en over God die weet wat je
nodig hebt, zou de oproep moeten volgen om elke dag je zegeningen te tellen. Maar in plaats
daarvan wordt gezegd: een dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Waar komt dat kwaad opeens
vandaan, en waarvoor is het nodig dat het hier klinkt? In het voorgaande is toch vooral sprake van
goedheid, trouw en vaderlijke zorg?
Dit omineuze zinnetje is ontegenzeggelijk bedoeld als afsluiting van de perikoop die loopt van vers 24
of 25 tot en met vers 34. In dit deel van de Bergrede wordt de hoorder vermaand om zich niet
onnodig zorgen te maken over eten, drinken en kleding. De vergelijking met vogels en bloemen in de
verzen 26-30 is bedoeld om vertrouwen te wekken in de zorgzaamheid van God als hemelse Vader.
Wie daarop vertrouwt, kan zich wijden aan het ‘koningschap van God en zijn gerechtigheid’ (vers 33).
Zoals eerder werd gezegd dat de zorgen zich niet onnodig over andere levensterreinen, kleding en
voeding, moeten uitstrekken, wordt tenslotte nog gesteld dat de zorgen zich niet onnodig over de
tijd moeten uitstrekken: geen zorgen voor morgen, want morgen zorgt wel voor zichzelf. En dan die
slotfrase: arketon têi hêmerai he kakía autês, letterlijk vertaald: ‘Genoeg heeft de dag aan zijn eigen
kwaad.’
Ik heb lang gedacht dat Jezus, zoals hij hier door Matteüs wordt weergegeven, aan het eind van een
prachtig stuk een onverwachte draai aan zijn woorden geeft om de hoorder na een zoetgevooisd
verhaal weer met beide benen op de grond te zetten. Maar een innerlijk verband tussen het kwaad
van vers 34 en de voorgaande verzen kon ik niet ontwaren, dus helemaal eerlijk vond ik het niet, en
zeker niet verhelderend.

Twee mogelijkheden
Nu zijn er, als ik het goed zie, twee mogelijkheden om de tekst als een zinvolle eenheid te lezen:
ofwel de verzen 25-34 moeten zodanig worden uitgelegd dat het zinnetje met het ‘kwaad’ een
passende afsluiting is; ofwel het ‘kwaad’ van vers 34 moet anders worden begrepen, zodat het beter
bij het voorgaande past.
Dat laatste gebeurt in feite met de keuze die de Nieuwe Bijbelvertaling van 2004 heeft gemaakt. Die
zegt: elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. Daarmee wordt het Griekse woord kakía van zijn
kwade klank ontdaan. ‘Last’, dat klinkt meer als de dingen waarom mensen zich zorgen maken,
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terecht of ten onrechte. ‘Vertil je niet aan de problemen van morgen,’ lijkt Jezus nu te zeggen, ‘je
hebt genoeg aan wat je vandaag moet dragen.’
In Nederland is de NBV de eerste vertaling die kakía hier niet met ‘kwaad’ vertaalt, direct gevolgd
door de Nije Fryske Bibeloersetting die hier ‘swierichheden’ leest. In buitenlandse vertalingen was
die oplossing al eerder gekozen. Het begint al met Luther die in zijn Duitse bijbeluitgave van 1545
vertaalt: Es ist gnug das ein jglicher Tag sein(e)? eigen(e)? Plage habe. In een voetnoot verklaart
Luther dat met die Plage de dagelijkse arbeid wordt bedoeld: je moet gewoon elke dag je werk doen
en niet op de volgende dag vooruitgrijpen. In de Franse Louis-Segondbijbel van 1910 lees ik: A
chaque jour suffit sa peine. De Engelse Good News Bible van 1992 sluit daarbij aan met: There is no
need to add to the troubles each day brings, en de Contemporary English Version van 1999 maakt
ervan: You have enough to worry about today. Dus in plaats van ‘kwaad’: geploeter, sores,
kopzorgen.
Maar wordt dat in Matteüs 6:34 bedoeld? Is het terecht dat kakía hier wordt geneutraliseerd? Want
‘last’ heeft vooral gewicht dat op je drukt en Luthers ‘Plage’ is vooral vermoeiend, maar ‘kwaad’
heeft in de eerste plaats een negatieve connotatie. In het woordenboek van Walter Bauer worden als
betekenis van kakía vermeld: slechtheid, verdorvenheid, kwaadaardigheid, onheil, plaag. Dat lijstje
geeft bepaald geen aanleiding om het woord minder negatief te vertalen. In de Bijbel komen we
kakía nog tienmaal in het Nieuwe Testament tegen , en ruim honderdvijftig maal in de Septuaginta.
Het gaat dan telkens om het kwalitatieve kwaad, en nooit over ‘zwarigheid’ of ‘problemen’. Of
anders gezegd: niet het kwaad dat je als ongeluk kan treffen, maar het menselijke kwaad, het kwaad
dat in mensen huist, dat in hun daden wordt uitgeleefd en in onrechtvaardige structuren
voortwoekert. Ik kan niet anders dan concluderen dat ook in Matteüs 6:34 dát kwaad bedoeld is.

Ons dagelijks kwaad
De dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad; dat betekent dat we genoeg te stellen hebben met wat er
zich vandaag aan kakía voordoet. Er is nu genoeg kwaad dat onderkend moet worden, bij de naam
genoemd, weersproken, bestreden moet worden. Er moeten keuzes worden gemaakt, daden
gesteld. Wie zich teveel met morgen en overmorgen gaat bezighouden, dreigt het kwaad van nu voor
lief te nemen, onbenoemd te laten. Zorgen voor morgen kan gemakkelijk betekenen dat je wegloopt
van wat nú aan de orde is.
Het kwaad is overal te vinden. We wijzen het vaak gemakkelijk aan en winden ons erover op. Soms
vervult het ons met machteloosheid. Maar de vraag is of we daadwerkelijk het hoofd bieden aan het
kwaad van hier en nu, het kwaad dat zich nestelt in onze traagheid en in onze gewoonten, het kwaad
waaraan we ons bijna vanzelfsprekend verslaven of medeplichtig maken. De dag heeft genoeg aan
zijn eigen kwaad – het klinkt bijna als een bede: ‘Geef ons heden ons dagelijks kwaad’: volgelingen
van Jezus moeten leren om zich druk te maken over datgene wat binnen hun bereik ligt, wat nú
gedaan of gezegd kan worden om Gods goede orde te laten heersen en niet het kwaad.
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Teruglezen
We kunnen deze lezing van vers 34 testen door achteruit te lezen naar het begin van de perikoop, en
er als het ware de perikoop opnieuw mee in te kleuren. ‘Zoek eerst Gods koningschap en zijn
gerechtigheid’ – dat krijgt dan een meer strijdvaardige klank. ‘Zoeken’ is in het evangelie niet zoiets
als ‘een beetje in de buurt proberen te blijven’. Het is een werkwoord dat een grote inzet impliceert:
je toeleggen op, streven naar, je krachten wijden aan. Je wijden aan Gods heerschappij, dat is de
positieve verwoording van de strijd tegen het kwaad. Je streeft ernaar om Gods orde te laten
heersen en je wijdt je toe aan de daarbij behorende gerechtigheid in het hier en nu, om niet het
kwaad te laten heersen.
Dat is, verder teruglezend, waarom je niet je zorgen zou moeten focussen op eten en drinken en
kleding, de dingen waarop het ‘zoeken’ van de volkeren zich concentreert. Het gaat dus niet om
onbezorgdheid, maar om de vraag waar je zorgen en zoeken naar uitgaat. Want – en daarmee zijn
we aan het begin van de perikoop beland – je kunt niet twee heren dienen. Je kunt niet in twee
koninkrijken tegelijk leven, je kunt je niet in twee ordes tegelijk voegen. De orde van de mammon is
die van de zelfhandhaving, van de strijd om te overleven, om jezelf allereerst te verzekeren van eten
en drinken en kleding (en daarna van meer eten en duurdere kleding). In die orde heeft het kwaad
vrij spel. Daar is het normaal dat mensen overleven ten koste van anderen, zich breed maken ten
koste van elkaar.
In de orde van Gods gerechtigheid die door Jezus wordt belichaamd, maken mensen ruimte voor
elkaar en overwinnen zij hun drang tot zelfhandhaving, en precies dat is hun strijd tegen het kwaad
van hier en nu. Ze zien af van de struggle for life in het vertrouwen dat de Heer van de goede orde
hun het leven gunt. Althans, dat is de bedoeling, maar zal het ooit lukken? De dag heeft genoeg aan
zijn eigen kwaad: je hebt er elke dag weer de handen vol aan, en je moet er niet uit weglopen door je
alvast met morgen bezig te houden.

Wees wel bezorgd
De teneur van de perikoop is dus niet dat je onbezorgd in het leven moet staan. ‘Wees niet bezorgd’
is niet een adequate samenvatting van dit deel van de Bergrede. Je moet wél bezorgd zijn, maar niet
om de verkeerde dingen, omdat je daarmee in de heerschappij van mammon en in de greep van het
kwaad raakt.
Matteüs 6:24-34 presenteert ons een ‘tweerijkenleer’, maar met de strekking dat een mens niet in
die twee rijken tegelijk kan leven en aan twee koningen tegelijk gehoorzaam kan zijn. Het probleem
van het christelijk leven in de praktijk is dat we het kwaad gewoonlijk al voor lief nemen door voor de
eerste levensbehoeften de wetten van de mammon te gehoorzamen: er moet wél brood op de plank
komen, je moet toch ergens van leven, we moeten wel realistisch blijven – we reserveren onze portie
ten koste van anderen. Dat gedaan hebbende, willen we daarbovenop een aan Gods heerschappij
toegewijd leven leiden, maar we zijn dan al helemaal verstrikt in de kwade orde. Kan het anders?
Volgens de Bergrede eist Jezus een radicale keuze voor de éne of de andere orde. Wie de keuze voor
Gods orde wil maken, zal zichzelf voortdurend tot de orde moeten roepen, elke dag opnieuw. Elke
dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.
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