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Waarom twee zwaarden
genoeg waren

Zij zeiden: ‘Kijk Heer, hier zijn twee zwaarden.’
En Hij zei tegen hen: ‘Dat is voldoende.’

(Lucas 22:38, eigen vertaling)

Een gewapende Jezus kunnen wij ons moeilijk voorstellen.
Hij maakt juist een vredelievende indruk, bijvoorbeeld wanneer Hij kleine kinderen zegent of op een ezeltje Jeruzalem
binnenrijdt.
Dat Hij naar eigen zeggen geen vrede
kwam brengen maar het zwaard (Mat.
10:34-36; Luc. 12:51-53), heeft gezien de
context geestelijke betekenis: door zijn
komst zal een tweedeling ontstaan tussen mensen, zelfs binnen familierelaties. Jezus gebruikt geen wapengeweld.
Hij wordt dan ook vaak afgeschilderd
als prediker van geweldloosheid.
Maar dat beeld van Jezus is te eenzijdig. Zo wordt Hij ronduit kwaad als
zijn leerlingen ouders beletten hun
kinderen bij Hem te brengen. Tijdens
de tempelreiniging gaat Hij flink tekeer.
Zijn Joodse opponenten, de schriftgeleerden en farizeeën, scheldt Hij op het
laatst de huid vol – verbaal geweld. Ook
vervloekt Hij een onvruchtbare vijgenboom. Jezus was dus geen pacifist en
geen milieuactivist.

In gevaar
Zelf droeg Jezus nooit wapens, voor zover bekend. Wel heeft Hij dat zijn leerlingen ooit aanbevolen. Toen zij voor
het laatst het pesachmaal gebruikten

in Jeruzalem, kondigde Jezus aan dat
een van de tafelgenoten Hem zou uitleveren. De overige elf leerlingen werden
gewaarschuwd dat de situatie uiterst
gevaarlijk was geworden. In dat kader
vertelt Lucas, als enige evangelist, dat
Jezus zwaarden ter sprake bracht.
Eerder waren de Twaalf op pad gestuurd om het koninkrijk in alle steden
en dorpen van Israël te verkondigen.
Extra geld, proviand of sandalen mochten ze toen niet meenemen – ze konden onderweg de nodige hulp krijgen
(Luc. 9:1-6). Aan de vooravond van zijn
dood zegt Jezus echter dat zij desnoods
hun mantel moeten verkopen om een
zwaard te kunnen aanschaffen, als ze
dat nog niet hebben (vs. 36). Hij spreekt
zijn leerlingen dus niet meer toe als gezanten van het koninkrijk, maar als een
bedreigde vriendengroep.
De reden om zich van een zwaard te
voorzien is een tekst uit Jesaja: ‘Hij
werd gerekend tot de wettelozen’ (Jes.
53:12). Jezus geeft aan die profetie een
voor- en een nawoord mee, om te be-

nadrukken dat de tijd van vervulling
is aangebroken. Wat geschreven staat,
moet bij Hem vervuld worden – een
goddelijk moeten. En wel nu (vs. 37-38).
In Getsemane zal Jezus als een misdadiger worden opgepakt door een speciaal
arrestatieteam.

Ter verdediging
Zorg dat jullie een zwaard dragen, zegt
Jezus. Daarmee is geen breed slagzwaard bedoeld, maar een smal steekzwaard; korter dan een degen, langer
dan een dolk. Het werd op de heup
gedragen, onder de bovenkleding, in
een schede (Joh. 18:11). Rechters 3 vertelt
hoe Ehud met een kort, tweesnijdend
zwaard de vadsig dikke koning Eglon
dodelijk in zijn buik stak: ‘… de kling
verdween tussen de vetkwabben, die
zich daarna ook om het gevest sloten,
want Ehud trok het zwaard niet terug…’
Ook Romeinse soldaten waren bewapend met zo’n gladius: het arrestatieteam was uitgerust met zwaarden en
knuppels (vs. 52). Als gewone burgers
in Israël op reis gingen, namen ze evengoed een wapen mee om zich onderweg te kunnen verdedigen tegen bandieten. In de Misjna (Sjabbat 6:4) is de
regel vastgelegd dat mannen op sabbat
geen zwaard, boog, schild, knuppel of
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speer bij zich mogen dragen; op andere
dagen was dat blijkbaar gebruikelijk.
Jezus en zijn leerlingen hadden de reis
gemaakt van Galilea naar Judea via de
overzijde van de Jordaan, waar zo’n veiligheidsmaatregel niet overbodig was.
Kortom, Jezus doelt op een zwaard als
verdedigingswapen. Zijn leerlingen
moeten aan hun persoonlijke veiligheid
denken.
Toch blijft het een vreemde gedachte
dat Jezus wapengeweld zou aanbevelen. Wanneer het arrestatieteam
verschijnt in Getsemane en de leerlingen begrijpen wat er gaat gebeuren,
vragen zij: ‘Heer, zullen we er met het
zwaard op los slaan?’ Een van hen
wacht niet eens op antwoord en slaat
het rechteroor af van de dienaar van
de hogepriester. Maar dat wil de Heer
absoluut niet. Hij geneest het oor –
dokter Lucas is de enige evangelist die
dit vertelt (vss. 49-51). Matteüs heeft
de bijbehorende uitspraak van Jezus
bewaard: ‘Steek je zwaard terug op
zijn plaats. Want wie naar het zwaard
grijpt, zal door het zwaard omkomen’
(Mat. 26:52).
Hoewel de leerlingen een zwaard
moesten dragen, mochten zij het dus
niet gebruiken, althans niet in Getsemane. Volgens de meeste uitleggers is
Jezus’ uitspraak over zwaarden dan ook
niet letterlijk maar figuurlijk bedoeld.
De leerlingen moesten zich van geestelijke wapens voorzien, aldus reeds de
Kanttekeningen bij de Statenvertaling,
om de crisissituatie aan te kunnen
(verwezen wordt naar 2 Kor. 10:4; Ef.
6:12; 1 Tim. 1:18). Zodra ze dan met twee
echte zwaarden komen aanzetten,
blijkt daaruit volgens diezelfde uitleggers dat ze Jezus volstrekt niet begrepen hadden. Daarom zou Jezus
deze conversatie hebben beëindigd,
want Hij had er genoeg van. Kortweg zegt Hij: ‘Het is genoeg’ (HSV;

Grieks: hikanon estin), dat meestal vertalend wordt geïnterpreteerd als ‘Genoeg hierover!’ (NBV; BGT) of: ‘Zo is het
genoeg!’ (Willibrordvert.). Met andere
woorden: verder praten heeft geen zin.

Voldoende beveiligd
Maar echte steekzwaarden passen
prima in het rijtje ‘geldbuidel, reistas,
sandalen en mantel’ uit de verzen
35-36. Bovendien heeft recent onderzoek uitgewezen dat de uitdrukking
‘het is genoeg’ nergens in de bijbelse,
Joodse of christelijke literatuur uit de
oudheid duidt op het einde van een
gesprek. Het lijkt enigszins op wat de
HEER tegen Mozes zei: ‘Dit moet voor
jou genoeg zijn, zwijg hier verder over’
(Deut. 3:23-26). Zo werd diens gebedsverzoek om het beloofde land te mogen binnengaan afgewezen, maar de
Griekse vertaling gebruikt daar het verwante werkwoord en de aanvullende
opdracht ‘zwijg’ maakt de bedoeling
duidelijk. Jezus’ uitspraak is in de oude
codex van Beza verduidelijkt via een
tekstvariant: met deze twee zwaarden
zijn we ‘afdoende’ beveiligd (Grieks:
arkei; het woordje de geeft hier geen
tegenstelling aan, maar heeft een verbindende functie).
Twee zwaarden als verdedigingswapens waren genoeg – voor welk doel?
Voor zichzelf alleen had Jezus geen
verdediging nodig. Hij zou desnoods
twaalf legioenen engelen te hulp kunnen roepen, een compleet legioen per
persoon (Mat. 26:53). Die zwaarden waren nodig om als groep veilig de plek te
bereiken die vaak als verzamelplaats

fungeerde voor Jezus en zijn leerlingen:
een olijfboomgaard aan de overzijde
van de beek Kidron, aan de voet van
de Olijfberg (vs. 39). Lucas gebruikt de
naam Getsemane niet, maar hij laat
deze oversteek meteen volgen op Jezus’
uitspraak. Zo’n nachtelijke tocht, buiten
de muren, was gevaarlijk.
Om veilig over te komen, waren twee
zwaarden voldoende. Die beide exemplaren bevonden zich blijkbaar al binnen de groep (uit de andere evangeliën
weten we dat een van de twee toebehoorde aan Simon Petrus, die eerder
op de avond overmoedig had verklaard
zijn leven voor Jezus te willen geven).
Niet minder dan twee: hieraan hebben
we genoeg, want een minimale verdediging volstaat. Ook niet meer dan
twee: we gaan geen gewapende bende
vormen om onze tegenstanders over de
kling te jagen.
De leerlingen hoeven dus geen extra
zwaarden aan te schaffen. Wat in hun
kring aan bewapening beschikbaar
is, biedt afdoende bescherming. Jezus
gaat de twee aanwezige zwaarden ook
niet vermenigvuldigen, zodat ze alle
twaalf bewapend zouden zijn.
Wat betekent dit voor Jezus zelf? Onder
escorte van de groep zal Hij ongedeerd
Getsemane bereiken. Hij wordt niet
gedood door een moordcommando of
door struikrovers, ergens in de smalle
straten van Jeruzalem of in het eenzame Kidrondal. Volgens de drie ‘lijdensaankondigingen’ loopt zijn lijdensweg via verwerping door de Joodse
leiders en uitlevering aan de heidenen
naar (kruis)dood en opstanding (Luc.
9:22; 9:44; 18:31-34; verg. 24:7).
Wat betekent dit voor de
leerlingen? Zij kunnen het
zwaard niet missen. Grote
kans dat zij na Jezus het
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volgende doelwit worden. Het lijden
van de Heer treft immers ook zijn
volgelingen. En als de Herder gedood
wordt, zullen de schapen uiteengedreven worden (Mar. 14:27-28 < Zach.
13:7). De leerlingen zijn wat betreft hun
fysieke veiligheid op zichzelf aangewezen. Diezelfde nacht nog zullen ze
wegvluchten om een veilig heenkomen
te zoeken. Zelfs op de dag van Pasen
durven ze uitsluitend bijeen te komen
achter gesloten deuren.

Toelating
‘Mijn dienaren hádden voor Mij kunnen vechten,’ zegt Jezus de volgende
morgen tegen Pilatus (Joh. 18:36). Dat
zouden zij in Getsemane graag gedaan
hebben, maar hun Heer stond het niet
toe. Welbewust koos Jezus ervoor zich
niet gewapenderhand te laten ontzetten, maar zich te laten uitleveren. Dat
blijkt uit wat Hij bij zijn arrestatie tegen zijn leerlingen zei.

Tweezwaardenleer
Reeds kerkvader Ambrosius van
Milaan (339-397) gaf aan de twee
zwaarden een allegorische uitleg:
ze behoren allebei aan Jezus toe,
duidend op het Oude en het Nieuwe
Testament. Verder ontvouwde Augustinus in De stad van God zijn
tweerijkengedachte: het Godsrijk en
het aardse rijk zijn zowel in de wereld als in de kerk aanwezig. Bernard
van Clairvaux, die een advies schreef
voor paus Eugenius III over de vraag
of de kerk geweld mag gebruiken,
onderscheidde vervolgens tussen
het geestelijke en het wereldlijke
zwaard. Uiteindelijk werd in de pauselijke bul Unam Sanctam (1302) van
Bonifatius VIII de tweezwaardenleer
geformuleerd: enerzijds is er de
geestelijke zwaardmacht van de kerk
en anderzijds de aardse of materiële
zwaardmacht van de overheid (Rom.
13:2). Beide machten staan echter
onder de hoogste autoriteit van
Christus, waarbij de geestelijke

Maar Jezus antwoordde: ‘Laat ze voor
nu hun gang gaan’ (Lucas 22:51, eigen
vertaling).

‘toelaten’. Bovendien sluit de tweede
persoon meervoud uit vers 51 (Grieks:
eate) beter aan bij de vraag van de gezamenlijke leerlingen uit vers 49 dan
bij de zwaardslag van één leerling uit
vers 50.

Veel vertalingen interpreteren deze
uitspraak als een verwijt aan de leerlingen, die erop los wilden slaan: ‘Houd
daarmee op!’ en/of ‘Zo is het genoeg!’
Toelating past goed in het vertelkader
(Willibrordvert.; NBV) of ‘Stop, genoeg!’ van Lucas: Judas is bezig Gods plan uit
(BGT). Zo’n verwijt was inderdaad te
te voeren (vss. 21-22) en de macht van
verwachten, maar Lucas leidt de reactie de duisternis krijgt nu vrij spel (vs. 53b).
van Jezus in als een antwoord. Terecht
Laat ze doorgaan met de arrestatie,
heeft de Herziene Stazegt Jezus. Impliciet
tenvertaling: ‘Laat [hen]
verwijst Hij naar het
Zijn ontwapenende
tot hiertoe begaan.’ Het
plotseling verschenen
liefde
gebruikte Griekse werkarrestatieteam, met Juwoord betekent namedas voorop (het Griekse
lijk ‘afstand nemen’, wat twee kanten
heoos toutou, letterlijk: ‘tot hiertoe’,
op kan: hetzij ‘toelaten’ (laten begaan),
duidt op het moment van de arrestatie;
hetzij ‘nalaten’ (ophouden met). Er is
verg. vs. 49: ‘wat er ging gebeuren’).
echter geen andere nieuwtestamentiDit is geen geschikte gelegenheid om
sche bewijsplaats voor ‘nalaten’ door
de messen te trekken. Terwijl Petrus
een actie te stoppen. Zoals een blik in
werktuiglijk voor de tegenaanval koos,
de concordantie leert, gebruikt vooral
wilde de Heer zich vrijwillig overgeven.
Lucas deze term graag, en steeds als
Die twee zwaarden waren bedoeld als
zelfverdediging voor de leerlingen, niet
om het lijden en sterven van hun Heer
te voorkomen. Dat moest immers gebeuren, volgens Gods plan. Juist als Gekruisigde zal Jezus zijn ontwapenende
liefde tonen, die alle zwaarden te boven
macht superieur is. Zij zal misbruik
gaat.
van de zwaardmacht door de overheid dan ook veroordelen.
Geraadpleegde literatuur
Maarten Luther sprak in zijn geschrift Over de wereldlijke overheid,
in hoeverre men haar gehoorzaamheid verschuldigd is (1523) over twee
rijken of regimenten. Tot het geestelijke rijk behoren alleen de gelovigen, zij hebben de zwaardmacht
van de overheid niet nodig. Met de
ongelovigen is het anders gesteld: zij
kunnen niet zonder het wereldlijke
zwaard, waarmee de orde wordt
gehandhaafd. Daarom staat naast
het rijk van God dat van de wereld.
Die twee rijken hebben met elkaar
te maken. Als christen kan men ook
in beide rijken een rol spelen, maar
op verschillende wijze, als respectievelijk ‘Christperson’ en ‘Amtsperson’.
Zo ontwikkelde Luther een prototype
van de scheiding tussen kerk en
staat.
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