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Erger je niet!                                                                                 
Erger je niet, wees niet jaloers …, horen we vanmorgen in de lezing. En u en ik 
denken: dat is helemaal waar, heel verstandig gezegd, maar breng die woorden 
maar eens in praktijk. We kennen immers onze dagelijkse ergernissen. Vaak 
kleine, huis en tuin ergernissen, als je per ongeluk iets omstoot, als je struikelt 
omdat een huisgenoot iets heeft laten slingeren. En misschien heeft u nog uw 
eigen herinneringen aan dat overbekende spel ‘Mens erger je niet’. Misschien 
was ú wel degene die zich het meest van allen ergerde als u in het zicht van de 
finish van het bord werd geslagen. Of wat te denken van de grote ergernissen 
over groot onrecht. Wij allen kennen dat vermogen om te ‘ontbranden’, zoals 
ik ergens bij een vertaling las. Dus ja, wat moeten we met die woorden: ‘mens 
erger je niet’? Hoe lees je eigenlijk zo’n psalm? 
Ik denk dat kloosters kunnen helpen bij het beantwoorden van die vraag. Want 
psalmen zijn niet zozeer een bron voor informatie, ze zijn niet geschreven om 
kennis over te dragen. Zo zou je psalm 37 wél kunnen lezen. Over wat je beslist 
níet moet doen is: je ergeren, jaloers zijn, je opwinden. Mens, knoop dit goed 
in je oren en houd je daar aan! Alsof er een set van regels, en van geboden op 
je bordje worden gelegd. En daarnaast wordt dan óók nog verteld wat je wél 
moet doen . En dat is: vertrouwen op de Heer, je geluk zoeken bij de Heer, je 
leven in de handen van de Heer leggen, wachten op de Heer …… Maar zó, als 
een set van regels en geboden, zó moeten we de psalm niet lezen. Want u 
merkt het waarschijnlijk wel: vertrouwen, je leven in handen leggen van, 
wachten op de Heer …. Dat gaat over iets anders.   
In de kloosters worden elke dag, in elke getijdedienst de psalmen op lezende 
wijze gezongen. Ik zou bijna zeggen: tot vervelens toe. Ik heb het een monnik 
wel eens gevraagd: weet u eigenlijk wel wat u zingt? Typisch een protestantse 
vraag. Wij moet altijd wéten wat we zingen, we willen het begrijpen wat we 
zingen. De monnik moest er om glimlachen. Ach, begrijpen … En ik kan me zijn 
precieze antwoord niet meer herinneren, maar hij zij zoiets als: het gaat er om 
dat ik gegrepen wordt, dat er iets in mij verandert, dat de woorden iets met míj 
gaan doen. Daarom die herhaling van steeds dezelfde psalmen, ze noemen het 
zelf wel ‘herkauwen’, zoals koeien dat doen, om het voedzame uit het gras tot 
zich te nemen. En ach, alles wat je niet voed, laat dat gewoon maar los. 
Psalmen zijn dus voedsel voor de ziel, een ouderwets woord, ik weet het, maar 
daarom nog niet onbelangrijk. Psalmen zijn voedsel voor onze binnenruimte, 
voor het innerlijk leven van de mens. Ze willen ons veranderen. Ze geven geen 
informatie, ze beogen onze transformatie, om het zo maar eens te zeggen.  



Als we de psalm van vanmorgen lezen als informatie, dan zal het ons het gevoel 
dat we steeds tekort zullen schieten. Maar als we de psalm lezen als dat het 
gericht is op onze omvorming, gericht op verandering van ons hart, dan krijgen 
we de tijd, dan krijgen we ons leven lang de tijd om ergens naar toe te groeien. 
Je herhaalt en herhaalt het woord, je laat het steeds weer in je omgaan en 
natuurlijk doe je dat omdat je vermoed dat er waarheid te vinden is in dat 
woord (mens, erger je niet). Maar hoe dan ook, je geeft jezelf de tijd om er 
door veranderd te worden. U hoort het goed. Je geeft de woorden de kans om 
hun werk te doen aan jou …. Vandaar dat er woorden klinken als: vertrouw, leg 
je leven in handen van …. en wacht op de Heer. Dat zijn woorden die een soort 
van passiviteit uitdrukken: vertrouwen in iets dat ons kan helpen, noem het 
een Bron.  
 
Erger je niet aan slechte mensen, wind je niet op, dat brengt alleen maar 
onheil. De grote vraag waar het in de psalm om draait is: hoe blijf ik buiten de 
invloedssfeer van het kwaad. En het inzicht, de levenswijsheid, de ervárings-
wijsheid is: als ik me erger aan iets, als ik jaloers ben, dan blijf ik daarmee in de 
ban van dit kwaad, dan heeft het míj te pakken.  En de psalm wil nou net 
helpen om me los te maken uit de zuigkracht van het kwaad. En om dat te 
bewerken biedt ze de hoorder (1) een belangrijk inzicht aan … en (2) een ander 
oriëntatiepunt. Inzicht in wat de kern is van alle kwaad en oriëntatie op een 
bron van goedheid die als een soort van tegenkracht kan fungeren. Een bron 
die weerbaar maakt t.o.v. het kwaad. 
Het kwaad, bijv. dat iemand op slinkse wijze bezig is met zich te verrijken of 
macht te verwerven, dit kwaad heeft namelijk een voor- en een achterkant. Wíj 
zien de voorkant, de rijkdom, of de macht. Wij denken mogelijk: dat wil ik ook. 
Onze  hebzucht wordt aangewakkerd. Maar dan heb ik niet in de gaten wat de 
achterkant is van het zogenaamde succes. En dat is dat het in de kern leeg is, 
zonder inhoud, dat het geen werkelijke voldoening geeft, dat het je nooit de 
rust brengt waar je zo naar verlangt. En iets anders: het kwaad is in zijn kern 
gewelddadig, het verstoort de omgang tussen mensen en hun natuurlijke leef-
omgeving. Het kwaad bewerkt zo zijn eigen ondergang. Want het geweld dat 
gebruikt wordt slaat uiteindelijk terug op jezelf. Dit wordt voortdurend 
benadrukt in de psalm. Slechte mensen: ze verdorren snel als gras …. Nog even, 
en de zondaar, degene die kwaad doet, is verdwenen, je kijkt waar  ‘ie is, maar 
hij is nergens meer te vinden. Het is een bekend beginsel uit de wijsheid 
traditie: Wat jij een ander aandoet, dat zal uiteindelijk ook jou treffen. Als jij 
gewelddadig bent, als je slinks te werk gaat, een ander benadeelt, dan graaf je 
uiteindelijk een kuil voor jezelf.  



Maar het punt is dus: het kwaad heeft een voor- en een achterkant. En wij zijn 
altijd onder de indruk van de korte termijn, over wat we nú zien. Maar op de 
langere termijn werkt het kwaad aan zijn eigen ondergang. 
En op die langere termijn wil de psalm ons wijzen, op wat het wél houdt, of wat 
wél blijft duren. Vertrouw op de Heer, leg je leven in de handen van de Heer, 
blijf kalm, wacht op de Heer …. Want dat zal je het land zal beërven, of zal je er 
wonen, in vréde wonen. Een brutaal mens heeft de hálve wereld, vertelt een 
gezegde. De psalm zegt: het is ook mogelijk om het hele land te bewonen. 
Maar dat vraagt wel iets …. 
Ik moest denken aan een gebed van Teilhard de Chardin. Het gaat als volgt: 
Vertrouw op het trage werk van God.  
Van nature zijn we ongeduldig,  
we willen zonder uitstel het einde bereiken.  
We willen de tussenstappen overslaan,  
ongeduldig op weg naar iets dat 
onbekend is, naar iets nieuws.  
En toch is het de wet van alle vooruitgang  
om periodes van instabiliteit te doorlopen -  
en dat het heel lang kan duren. 
En het gebed eindigt met de woorden: 
en accepteer de angst om jezelf  
onzeker en incompleet te voelen !!!! 
Het trage werk van God. De angst om je onzeker te voelen en incompleet! Dat 
is dus wat we het liefste níet willen voelen en waarom we de dingen graag een 
handje willen helpen en dus forceren we en proberen te versnellen. Maar een 
plant gaat niet sneller groeien als je er aan trekt. Het trage werk van God. God 
die niet dwingt of eist, maar ons van binnenuit wil bewegen, onze keuzevrijheid 
respecteert, ons de tijd gunt om te groeien. Het trage werk van God.  
De psalm biedt een alternatief, lastig dat wel, een Bron: richt je op God, maak 
ruimte voor het trage werk van God, op hoe God van binnenuit werkt en alleen 
op die wijze. Dus: vertrouw, wacht, leg je leven in handen van de Heer. Lees die 
woorden, laat ze in je omgaan, herhaal ze, proef ze, voel de kracht van die er 
van  uitgaat, zodat het je uit de invloedsfeer van het kwaad haalt en als een 
beschermende muur wordt.  
Het kwaad neemt, breekt af, verstoort verhoudingen. Het kwaad zorgt 
uiteindelijk voor zijn eigen ondergang. Maar er is een alternatief. Dat trage 
werk van God, dat ook van ons iets vraagt, nee: alles vraagt. Maar alleen dat 
trage werk is duurzaam, zorgt ervoor dat we de aarde, dat we ons eigen leven 
kunnen bewonen in vrede.  
Jezus vertelt van dat alternatief. En het lijkt er op dat ook hij ons overlaadt met 
regels en geboden: heb je vijanden lief, bidt voor wie jou slecht behandelt, als 



iemand jou op de wang slaat, keer hem de andere wang toe, als iemand jou iets 
vraagt, eis het niet terug. En weer denk je: wie kan hieraan voldoen? Maar het 
geheim zit in dat ene zinnetje: doe, wees als je hemelse Vader. Ja, het staat er 
echt! Het komt dichtbij dat gebed van Teilhard de Chardin over het trage werk 
van God. Laat God in jou werken. Dus niet het kwaad of jouw boosheid of je 
ergernis over het kwaad. 
Niet dat dat eenvoudig is. Maar we krijgen de tijd. Jezus spreekt over God als 
een Bron van genade en liefde die elke dag zijn zon laat  opgaan over mensen. 
En niet alleen over goede, ook over slechte mensen. Ook zij krijgen tijd om te 
veranderen. Wij allen zijn kinderen van de Allerhoogste, zegt Jezus, en de 
Allerhoogste is goed, ook voor wie ondankbaar en kwaadwillig is! Wees 
barmhartig zoals jullie hemelse vader, zo horen we vanmorgen.  
Ik zei het al, het kwaad neemt alleen maar, het verstoort relaties, het breekt af. 
En ergernis en jaloezie houden je in de invloedsfeer van dat kwaad. Maar er is 
een alternatief: God, als Bron van overvloedige goedheid. Het is een Bron die 
alleen maar geeft en vergeeft en die vraagt om toegelaten te worden in onze 
levens om daar zijn werk te kunnen doen.  
Dus wat moeten we doen?? Het gaat er vooral om dat we iets láten doen!! 
Vertrouw, leg je leven in de handen van de Eeuwige, blijf kalm, laat God zijn 
trage werk in je doen, opdat je net zo barmhartig wordt als je hemelse Vader, 
net zo gevend en vergevend en zodat je niet verstrikt raakt in dat overbekende 
schema van ‘jij doet dat naar mij, dus doe ik hetzelfde terug’ of in dat 
berekenende van ‘ik doe dit voor jou – en nu verwacht ik hetzelfde terug’. 
 
Erger je niet aan slechte mensen. Geen eenvoudige opdracht, en niet iets wat 
je zomaar even doet. Het is een woord om steeds weer in je om te laten gaan, 
zoals monniken dat doen in hun getijdediensten. Want dan wordt het een 
Woord dat langzaamaan jou gaat veranderen. Wees barmhartig, zoals jullie 
hemelse Vader barmhartig is.  
AMEN 
 


