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WOORD VOORAF 

De hermeneutische regel, dat de bijbel een boek voor hopelo
zen en onderliggenden is en aan hen dient te worden terugge
geven, houdt niet in, dat de beslissing over de definitie van 
hopeloosheid en verdrukking in de filosofie zou vallen. De 
bijbel kan zijn eigen woord doen. Hij leert ons, dat wij niet in 
theorie beslissen over de naaste, maar dat de naaste over ons 
beslist en beschikt in de praxis. Het kriterium, waaraan ook 
het marxisme heeft te voldoen, is, of het werkelijk de bevrij
ding van geknechte en verachte mensen dient. Juist in tenach 
en evangelie leren wij verstaan, dat alle menselijke bewegin
gen, ook de edelste en hoogste, de neiging hebben in hun 
tegendeel om te slaan. Aan die verderfelijke wetmatigheid 
ontkomt ook het marxisme niet, tenzij het zich laat gezeggen 
door de God der armen. Aan Hem is steeds weer het initia
tief. Het is niet het atheïsme, dat het marxisme voor deze 
levende stem doof zou maken, maar de identifikatie van zich 
zelf met de záák waarom het gaat, is het, die hier belemme
rend kan werken. Het marxistische atheïsme is ontstaan in het 
noodzakelijk verzet tegen de kerkelijke zonde der vereenzel
viging. Als zodanig zou het juist een antidotum tegen de 
religionisering van het eigen ondernemen moeten zijn. Ook 

·het atheïstische 'nee' staat in het 'ja' van die God gegrond, 
die werkelijk opkomt voor afgeschreven mensen en die daar
om alleen daar te ontmoeten is, waar mensen in tapeinotès 
verkeren. 

Onder 'kritische gemeente' verstaat de schrijver niet groepen 
christenen, die zichzelf met het etiket kritisch sieren. Voor 
hem geldt, dat de gemeente zich daar manifesteert, waar het 
geweten van mensen door de belofte van het vrederijk uit de 
doodsslaap wordt gewekt. Zo een gemeente schept daaruit 
moed, zich de krisis waarin de mensenwereld verkeert niet te 
verhelen, maar haar te verstaan als een heilzaam oordeel van 
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God over geweld en onrecht. Als die gemeente, wat zij 
gehoord heeft ter sprake brengt, is dat inderdaad kritisch, 
maar het is geen kritiek vanuit een ideële waarheid. De 
gemeente leeft niet bij ideeën, maar leeft vanuit de werkelijk
heid, die is openbaar geworden in de weg, het woord en het 
werk van Jezus als Messias. Die werkelijkheid laat zij als 
veranderende, vernieuwende waarheid gelden. De 'andere 
mogelijkheid' die haar voor ogen staat is geen utopische 
projektie, geen regulatieve idee, maar een werkelijkheid, die 
zich tegen alle weerstand in doorzet. Aan de zegevierende 
beweging van die werkelijkheid geeft de kritische gemeente 
zich gewonnen. Hoop is voor haar geen principe, maar een 
zaak van werkelijkheidszin. Daarom kan zij ook rekenschap 
geven van de hoop die in haar is. Die rekenschap heet in de 
titel van dit boek: bijbelse theologie. Het adjektief is dus 
geen epitheton ornans, maar geeft het kriterium aan waaraan 
deze theologie wil zijn gemeten. Aan die maatstaf zal het 
boek ongetwijfeld bezwijken. Het proces daarvan echter le
vert nu juist het leerrendement, dat schrijver en lezers behoe
ven. Als verwijzing naar de záák, waarom het gaat is het 
boek dan ook afgestemd op 'voorlopigheid' in de tweeërlei 
zin, die aan dit woord te hechten is. 
Wie dit boek liever stichtelijk dan wetenschappelijk wil noe
men, heeft mijn zegen, al heb ik iets tegen die tegenstelling, 
gedachtig aan wat Karl Barth in het voorwoord van zijn 
Auferstehung der Toten reeds in 1924 schreef: 'Het dossier 
over wat theologische wetenschap en wetenschappelijke the
ologie mag heten, is minder dan ooit gesloten. Wat wij 
vandaag de dag allemaal bedrijven, is niets anders dan voor
lopig werk in een overgangstijd. Daartoe moeten wij elkaar 
echter - laat ieder het zo goed mogelijk doen! - zonder elkaar 
het kritische gesprek te besparen, ruimte laten.' 

G.H. t.S. 
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Hoofdstuk I 

TUSSEN RELIGIE EN TERREUR 

(Luk. 10:25-37) 

De zeventig door Jezus uitgezonden leerlingen zijn met blijd
schap teruggekeerd van hun tocht langs de steden en plaat
sen, waar zij de komst van hun Heer mochten aankondigen. 
Jezus verwelkomt ze met dankbaarheid: deze dingen zijn 
voor wijzen en verstandigen verborgen, maar aan kinderen 
geopenbaard. En zie! let op! daar staat zo een wijze en 
verstandige op, om de naïveteit, de primitiviteit van deze 
rabbi der schare aan te tonen. Hij richt zich op in zijn volle 
lengte, zijn hoofd fier geheven, zoals het een mensenkind 
past, dat het woord van God hoort en vertolkt (vgl. Ez. 2: 1). 
Zekerheid straalt van het gezicht van deze onwankelbare. Hij 
gaat Jezus uitdagen tot een woordenstrijd, want de voortgang 
van de heilige leer beweegt zich van dialoog tot dialoog. 
Alleen door het gesprek komt het tot nieuwe inzichten en 
kennis. Het gaat niet aan, deze man onder verdenking te 
stellen, alsof hij voor Jezus in het stof zou moeten vallen. Het 
verval in Jesulatrie van het latere christendom mogen wij niet 
terugprojecteren op de evangelische verhalen. Dat zou op 
zijn hoogst een bewijs van ons eigen farizeïsme zijn, waarin 
wij de zaak van Jezus allang tot de onze hebben gemaakt, 
genostrificeerd, huisbakken gemaakt en getemd. De theolo
gisch-ethische problematiek, die deze man aan de orde gaat 
stellen, is van het hoogste belang. In zekere zin kan zelfs 
worden gesteld, dat de vraag ethisch nooit is op te lossen, 
zolang wij onder ethiek een zelfstàndige theorie voorstaan. 
Misschien dacht deze wetgeleerde, deze nomikos, een oplos
sing te hebben, althans een definitie, dat is een begrenzing 
van het begrip naaste. Maar Jezus beantwoordt de vraag niet. 
Hij wijst een heel andere weg, die, waarheen hij ook moge 
voeren, in ieder geval deze vraag als een uitvlucht ontmas
kert: de inperkende definitie vormt een schuilplaats voor 
ongehoorzaamheid. Jezus gaat juist over grenzen; de liefde 
ontgrenst, kent geen palen, gaat de perken te buiten. 
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De man is niet ironisch, als hij Jezus aanspreekt als leermees
ter, rabbi. Waarom ook zouden wij denken, dat zijn worste
ling met de vraag, wat te doen om het eeuwige leven te 
beërven, een schijngevecht zou zijn. Zo zouden wij het ons te 
gemakkelijk maken. De vraag laat de man werkelijk niet met 
rust, hoe hij het eeuwige leven verdienen kan, hoe hij kan 
komen tot deelname aan de komende Godsheerschappij. Hij 
is Farizeeër en aan deze richting zijn apokalyptische trekken 
eigen. De Farizeeër gelooft aan de wederopstanding, aan het 
komen van de Messias en aan een toekomstig leven in onge
broken gemeenschap met God en met de broeders. De zeloti
sche linker-vleugel wil het rijk zelfs met geweld afdwingen. 
Dat wil de Farizeeër niet: door getrouwe gehoorzaamheid aan 
de tora en door nauwlettende observantie wil hij zich het 
eeuwige leven waardig maken. Dat is hem heilige ernst. 
Even ernstig als de beweging van die christenen in onze tijd, 
die door een nieuwe levensstijl, door bewust christelijke 
onthouding en zelftucht, de macht van het kapitaal en zijn 
geweld denken te kunnen breken. Laten wij niet vergeten, dat 
de apokalyptische droom van het eeuwige leven zijn voe
dingsbodem vindt in het geloof aan Gods tsedaka, Gods recht 
doen aan armen en geringen. Dit geloof geeft het niet op, 
zelfs niet in het aangezicht van de ondergang der tsaddikim, 
zoals dat in de bezwerende woorden van Psalm 73 hartver
wannend tot uitdrukking wordt gebracht. Hierin zijn de Fari
zeeën en Zeloten eenstemmig tegenover de sadducese pries
terpartij, die ideologisch geen enkel belang heeft bij zulke 
opgewonden wensmysteries van onderliggenden. In de fari
zese traditie. worden de woedend-innige woorden van Job 
betrokken op het leven na de dood: 'Ik echter weet, mijn goël 
leeft en ten laatste zal hij op het stof optreden, nadat mijn 
huid aldus geschonden is, zal ik uit dit mijn vlees God 
aanschouwen mij ten heil, die mijn ogen zullen zien en niet 
die van een vreemde (Job 19: 25v)'. Daarmee is geen recht 
gedaan aan de tekst, die vleselijker , stoffelijker , materialisti
scher spreekt, al mogen wij bepaald niet vergeten dat de 
Farizeeër niet in kategorieën van onsterfelijkheid denkt, maar 
in die van opstanding en dat is iets geheel anders. Niet de 
onvergankelijkheid van de geest of de ziel is het blijvende, 
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het continuum, maar veeleer juist het stof, het vlees, het 
soma, dat wordt opgewekt. 
Daarmee is ongetwijfeld aangeduid, dat de verlossing niet 
een andere wereld betreft, maar deze wereld. Deze wereld 
wordt anders, deze wereld wordt nieuw. 

Het lijkt mij duidelijk, dat het wensmysterie, 'wederopstan
ding' van onderen is opgekomen; het is om zo te zeggen een 
proletarische projectie: de arme en zijn partijganger, de ani 
en de tsaddik, leggen zich niet neer bij de voorspoed van de 
goddelozen, hun grote mond tegen de hemel, hun geweldena
rij, die ongestraft schijnt te blijven en het cynisme, waarmee 
zij het volk opvreten alsof zij brood aten. Ik zou het vermoe
den willen uitspreken, dat de idee van de onsterfelijkheid van 
de ziel van een geheel andere afkomst is. Zij maakt veeleer 
de indruk een waan van machtigen en rijken te zijn, die zich, 
aan arbeid, aan zweet en moeite ontheven, tot onkwetsbaar
heid menen te hebben opgewerkt. Dat de geest daarbij als het 
blijvende, het kontinue, wordt gedacht laat zich denken: de 
hogere 'leisure-class', ontslagen van moeite, wijdt zich aan 
de geest. Lichamelijke arbeid is voor de domrtle. Toch heb
ben de beide, in oorsprong zo verschillende, wensdromen 
zich in de geschiedenis vermengd; zij zijn in de scholastiek 
geraffineerd tot synthese gebracht. Zo is de proletarische 
wensdroom in de vervreemding geraakt. Die vervreemding 
begint al meteen daar, waar deze droom uit zijn voedingsbo
dem wordt ontworteld en de inhoud ervan geprojecteerd op 
een leven hiernamaals, dat niet eindigt, maar 'eeuwig' zou 
duren. Door deze 'Verdinglichung' wordt de wensdroom van 
een protest tot een goedkope troost en verkeert zo in zijn 
tegendeel. Het eeuwige leven wordt dan iets, dat ergens 
hiernamaals, als een ding voor ons klaar ligt, waar wij op 
aarde iets tegenover moeten zetten om het te verdienen. 
Daarmee is dan het eeuwige leven (omdat het 'hiernamaals' 
is geworden) meteen ook een ontwaarding, een uitholling van 
het tijdelijke leven op aarde~. 
Zo slaat het proletarische wensmysterie in zijn tegendeel om. 
De gerechtigheid, waarom de arme, oog in oog met de triomf 
der brutaliteit, schreeuwt tot zijn God - omdat het vanwege 
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Hem niet waar zijn kan, niet waar zijn màg -, die gerechtig
heid wordt geprojecteerd in een kitsch-wereld, een hierna
maals, waar alles vereffend zal worden, waar alles zal wor
den goedgemaakt. Maar al stond er iemand van de doden op, 
om de rijken te vertellen, dat die andere wereld en de wraak 
er werkelijk was, dan nog zouden ze zich niet laten gezeg
gen, want als zij werkelijk anders zouden willen, dan had dat 
op aarde reeds gekund, immers juist daar zijn ons Mozes en 
de profeten gegeven (Luk. 16:31). Een apokalyptische voor
stelling, die tot een 'ding' wordt gemaakt, is niet langer een 
impuls tot verandering. Zij wordt, integendeel, het alibi van 
de status-quo. De kloof tussen arm en rijk bestaat eenvoudig 
verder, blijft onoverbrugbaar, juist omdat zij in de vereffe
ning hiernamaals een religieuze rechtvaardiging heeft gevon
den. Als Jezus zich desondanks in zulke apokalyptische 
woorden en voorstellingen uitdrukt, dan is dat geen apoka
lyptiek zonder meer, maar het gaat Hem daarom het onrecht 
en de gewelddadigheid van de rijken en machtigen aan te 
klagen, aan het bevrijdende recht van de tora te herinneren, 
Mozes en de profeten te verkondigen. Hij verwacht echter 
geen religieuze mirakels, ook niet als iemand uit die andere 
wereld zou terugkeren om de broeders van de rijke te waar
schuwen. Al waren de apokalyptische voorstellingen hard als 
diamant, al zou hun gehalte beproefd zijn, dan nog zouden de 
rijke broeders zich niet laten bekeren. Laten wij wel wezen: 
zulke voorstellingen functioneren juist omdat ze niet zijn te 
verifiëren, nog minder te falsifiëren. Maar Mozes en de 
profeten, die hebben wij. Dat is genoeg. Meer dan dit is 
uiteindelijk minder: de voorstellingen van het hiernamaals 
worden tot opium, zij verworden tot een alibi van de status
quo. Jezus zelf ontmythologiseert ze en blaast de apokalypti
sche inhoud van de gelijkenis op. Hij vervult de zin van de 
apokalyptiek door haar voorstellingen boven zichzelf uit te 
tillen, d.W.Z. door ze op te heffen. 
De vervreemding reikt nog dieper. Het eeuwige leven, een
maal ontaard tot een leven hiernamaals, belast het leven op 
aarde met een hypotheek. Middels deze schuld worden de 
armen gechanteerd. Ook de Farizeeën hebben een zekere 
neiging tot zulke praktijken: zij leggen zware lasten op de 
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schouders der mensen, die ze zelf nog niet met een vinger 
willen aanraken (Matth. 23:4) en die de geringen met al hun 
krachten niet zouden kunnen dragen. Door vervulling van 
zijn religieuze plichten, door gehoorzaamheid aan de wet tot 
in de fijnste vertakkingen van de uitleg ervan, moet de mens 
hier op aarde zich het eeuwige leven waardig betonen. Zo 
worden de Galilese slaven, de armen en geringen ook nog 
religieus overbelast, want in de brandende zorg om het naak
te leven, om brood, om water, om dekking, kunnen ze zich 
niet ook nog bekommeren om de reinheidsvoorschriften, de 
gecompliceerde ins en outs van de sjabbat, de eisen ter zake 
van de kleding. Jezus heeft ze dan ook van al deze dingen 
vrijgesproken. De tora is er voor de mens, dat hij leeft - en 
niet omgekeerd. Met de plechtig-bezwerende woorden 
'Weest niet bezorgd' (Matth. 6:25) wil Jezus de volksschare, 
die Hij liefheeft, zelfs boven dit démoraliserende zorgen 
uitheffen, opdat zij laat waar zijn, dat in deze wereld, waarin 
de vossen holen en de vogels nesten hebben, maar de men
senzoon zijn kop nergens kan te ruste leggen, toch vanwege 
de verborgen Vader geldt: jullie mensenkinderen zijn mij 
meer waard nog dan de vogels, meer dan de veldlelies en Ik 
weet, dat jullie al deze dingen nodig hebt (Matth. 8:20, 
Matth. 6:25-34). Dit is het geloof, dat de gebrokene en 
geslagene rechtvaardigt, dit is het geloof, dat hem rechtop 
zet. Hoewel ook de Farizeeën in de opstanding van doden 
geloven en dus de proletarische wensdroom niet hebben los
gelaten - anders dan de Sadduceeën - hebben ze de spits van 
dit mysterie omgedraaid. In hun handen wordt het tot een 
wapen tegen het volk. Zo worden de armen ook nog geeste
lijk arm; de lichamelijk afgesloofde wordt zo ook nog tot een 
vermoeide en beladene, een geestelijk overbelaste. In zijn 
oorsprong echter is het een motief tot protest, een impuls tot 
begeerte, een bemoediging van de vernederde massa. Het 
farizeïsme echter berooft de beledigde en geknechte massa 
van haar diepste identiteit; zij wordt gedegradeerd tot de 
domme schare, die de wet niet kent (Joh. 7:49). Hoe echter 
zouden zij ook de dodende letter (vgl. 2 Kor. 3:6) van de 
vervreemde wet .. hoe zouden ze ook de 'muur der afschei
ding' (= de haag van toespitsingen die ter beveiliging om de 
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tora is gezet, Ei. 2: 14) kunnen kennen? Deze verheven 
ethiek veronderstelt een veel grotere welvaart en welstand 
dan deze kleine mensen bezitten. Onder deze voorwaarden is 
het eeuwige leven er voor hen niet bij. Wat eens hun eige,n 
droom, hun eigen wensmysterie, hun eigen roep, hun eigen 
schreeuw uit de diepte was, is een juk en een last geworden. 
Vervreemding zonder weerga! Zo wordt de ideologische 
klassenstrijd van boven gestreden. Oprichtend geloof, fiducie 
om op te staan - worden vervalst tot een religie, die de kleine 
mens van zijn waarde berooft. 

Dit alles moeten wij bedenken, als wij de wetgeleerde zijn 
vraag horen stellen. En wel een vraag aan Jezus, die de tora 
praktikabel heeft gemaakt voor armen en geringen. Wat gaat 
Jezus antwoorden? Volgens rabbijnse gewoonte, antwoordt 
Hij met een tegenvraag: Wat staat er in de tora geschreven? 
hoe leest gij? Jezus laat hem het antwoord op de vraag zelf 
geven. Niet omdat Jezus de socratische maieusis toepast, 
maar omdat de wetgeleerde (de nomikos) zelf heel goed 
weet, hoe de dingen liggen. Hij wilde Jezus immers verzoe
ken, hij wilde Hem uitdagen en testen. Nu mag hij zelf 
antwoorden. Door zijn antwoord weten wij, dat de samenvat
ting van de hele tora in het dubbele gebod van de liefde tot 
God en tot de naaste niet van Jezus stamt, maar reeds in 
Jezus' tijd gangbaar was onder het rabbinaat. Studie van de 
bronnen heeft ons geleerd, dat dit inderdaad het geval was: 
de woorden van Deut. 6: 5 en Lev. 19: 18 golden als hoofd-
som der wet. ' 
Wij gaan op deze plaats nu niet uitvoerig in op de exegese 
van het dubbele gebod, maar lichten daaruit alleen het mo
tief, waaraan de gelijkenis, die ons bezighoudt, gewijd is. 
Het hoos seauton (als uzelf) van de Septuaginta is vertaling 
van het hebreeuwse kämokhä. Het schijnt syntaktisch niet 
juist te zijn met Martin Buber te vertalen: gij zult uw naaste 
liefhebben, want hij is als jij, al treft deze vertaling zakelijk 
de kern van de zaak. Ook is het woord zeker geen gebod tot 
zelfliefde. Integendeel, de formulering is praktisch: de zelf
liefde wordt hier tot maatstaf van wat de naaste nodig heeft 
en van mij verwachten mag. Hoos betekent: 'zoals', 'op 
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dezelfde wijze, als' en niet 'evenals'. Wij worden opgeroe
pen de naaste net zo inventief en bewust van wat hij nodig 
heeft te beminnen, als wij in onze zelfliefde, in onze drift tot 
zelfbehoud - als ik het zo mag zeggen - onszelf bewust zijn, 
ja onmiddellijk weten en beseffen wat ons zelf toekomt en 
wat wij verlangen. De positieve gouden regel brengt dit exact 
tot uitdrukking: alles wat gij wilt, dat de mensen u doen, doe 
gij hun desgelijks (Matth. 7: 12). Het vanzelfsprekende en 
onmiddellijke bewustzijn van de eigen nooddruft, van de 
eigen verlangens en begeerten, wordt tot maatstaf; aan ons
zelf in onze levensdrift is af te lezen, wat de naaste van ons 
verlangt. En zijn goed recht is daarin gefundeerd! Maar dan 
moet de mens wel uit de binding aan de zelfliefde wegtrekken 
en de bevrijdende weg naar de ander gaan. Dit gebod en zijn 
uitleg in de gulden regel zijn uiterst kritisch. Zij brengen aan 
het licht, dat wij mensen zijn, die met twee maten meten en 
wij worden opgeroepen van hieruit ándere mensen te worden. 
Dat is de dialektiek van deze woorden: de genezing komt 
voort uit een radikalisering van de kwaal. 
De nomikos heeft het rechte antwoord gegeven. Hij kent zijn 
vak. Hij aarzelde geen ogenblik. Maar verstaat hij ook, wat 
hij heeft gelezen en keurig gereproduceerd? Betekent van 
hem het gebod niet veel te veel een religieuze prestatie, die in 
het eeuwige leven zal worden beloond? Niet hier op aarde, 
niet in de geschiedenis vindt hij zijn motivatie, maar in het 
hiernamaals. En in die houding zit een stil verraad aan de 
armen, die het op aarde niet vinden, maar voor wie ook de 
hemel toegesloten blijft, omdat al die religieuze plichten een 
veel te zware last voor hen zijn, zodat ze, onder de schulden
last bezwijkend, geestelijk verpauperen, vermoeid en bela
den raken, geen rust meer vinden, nu niet, nooit niet, ook dán 
en dáár niet. Zij worden ook nog religieus gebroken, alleen 
maar des te gereder slachtoffer van de hen manipulerende 
machthebbers. 
Dat wordt zo door het farizeïsme niet bedoeld, maar het is 
wel het onafwendbare gevolg van de ideologie van deze 
middenklasse. Zo een 'tussengroep' heeft altijd de neiging, 
zich boven de tegenstelling, waardoor ze bedreigd wordt, te 
verheffen. Deze zelfverheffing, die op zichzelf begrijpelijk is 
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en compassie verdient, vervreemdt de farizeeër van de volks
massa, waarover Jezus zich echter ontfermt, omdat ze afge
jakkerd en uitgeput zijn, omdat ze zijn als schapen zonder 
herder. 

Het antwoord van de nomikos is goed, het is recht; orthoos 
heb je geantwoord, staat er in het grieks. Jezus voegt er aan 
toe: doe dat en gij zult leven! Het is een citaat uit de kontekst 
van het liefdegebod in Lev. 19, namelijk: Lev. 18:5: Gij zult 
mijn inzettingen en verordeningen in acht nemen; de mens, 
die zo doet, zal daardoor leven - Ik ben de Here! Met dat 
'leven', met chajjiem wordt in Leviticus niet het eeuwige 
leven, zeker niet het leven hiernamaals, maar het leven met 
God en de naaste, het vervulde leven in het verbond, ja het 
geluk, de verzadiging, de rust en de verheuging bedoeld, die 
de mens in het land van de belofte toekomt. Chajjiem is de 
volheid van alle goeds dat de mens daar ten deel valt. Zeker, 
dit leven is een eschatologische gave, het is geen disponibel 
bezit. Het is geen beloning, maar de vrucht van, de zegen op 
de gehoorzaamheid van het volk, dat bij zijn Bevrijder blijft 
en bij Hem rust vindt en vreugde in het liefdevol samenleven. 
In het doen der geboden, in de gehoorzaamheid zelf ligt het 
geluk van het leven! Het geluk is geen toegift, maar de gave 
in de opgave. Het is de heerlijke vrijheid der Godskinderen. 
Door de liefde wordt het leven goed, beveiligd, verzadigd, 
uitgeheven uit de misère en verheerlijkt. De liefde is konink
lijk. Zo een leven ligt voor ons, als wij gehoorzamen. Het is 
geen beloning van prestaties, maar het vanzelfsprekende ge
volg van het leven volgens de spelregels van het verbond. 
Het menselijk leven is door honger, door dood en verderf, 
door ziekte, door geweld en onrecht bedreigd. Het menselijk 
leven is kwetsbaar, vluchtig als de adem, vloeibaar als het 
bloed, verwondbaar als het vlees. Midden in de dood is de 
mens, en zie! hij leeft. Leven is een gunst, een onbegrijpelij
ke genade, een wonder van bewaring. Zonder liefde geen 
leven. Geen dag en geen uur. Het menselijk leven vindt 
vastheid en kontinuïteit alleen dank zij de niet aflatende, 
kreatieve zorg van God, waardoor hij de terugval in het niets 
voorkomt, de dreiging afweert, onze plek beschermt tegen 
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een overstroming door het doodswater . Het leven is niet het 
hoogste goed, maar wel het kostbaarste dat ons is gegeven en 
de hoogste prijs, die wij betalen kunnen. Wij zijn met dit 
dierbaar goed, in al zijn kwetsbaarheid, aangewezen op de 
liefde, waarmee wij elkaar beschermen en in het leven bewa
ren. Wij zijn geen helden, geen onsterfelijke herossen, wij 
zijn maar kleine mensjes, ènosjim habelim, zuchtjes wind. 
En daarom: alleen wie elkaar liefhebben, die zullen leven. 
Doe dat en gij zult leven! Liefhebben alleen is leven en leven 
is liefhebben of het is niet. De enige kracht, die het breekba
re, broze leven kan redden, is de zachte kracht der liefde, die 
tot trouw, die tot wijsheid gedijt. De tora zet ons voor de 
keuze, die geen keuze is: leven of dood! Wie zou niet het 
leven kiezen? Maar dan zullen wij elkaar moeten liefhebben, 
want de bezoldiging der zonde, de prijs van de liefdeloos
heid, is de dood. Wij zijn op elkaar aangewezen. Alleen als 
minnaars zullen wij leven! Het hebreeuwse woord voor le
ven, chajjiem, betekent ook geluk. Gelukkig mag het leven 
heten in tenach, als het overvloed vindt en rust, zodat het in 
al zijn broosheid bloeien kan, lange jaren, dag aan dag 
gezegend, tot het heil aan het eind, het heil geschouwd 
hebbend, verzadigd afsterft. Leven is een gunst, een teer 
wonder dat omringd door bedreiging, genadig bewaard 
wordt. En zo is het leven goed, zo is het tow, juist in zijn 
geschonken eindigheid, omdat het aangewezen is op de 
voortdurende zorg van de verborgen Minnaar, op de liefde 
van de zorgende naaste. Daarom zegt Jezus: Doe dit, liefheb
ben, en je zult leven. Hij laat het woord eeuwig weg, dat de 
wetgeleerde gebruikt, omdat het de suggestie zou kunnen 
wekken, dat er een onvergankelijk, onkwetsbaar, onsterfelijk 
leven hiernamaals zou zijn bedoeld. Dat neemt niet weg: dit 
geliefde, dit beschermde, dit gekoesterde en gezegende leven 
in broosheid mag men zeker eeuwig leven noemen - de liefde 
blijft immers -, eeuwig leven echter in de zin, waarin de 
evangelist Johannes daarvan spreekt, als hij een woord van 
Jezus uit Zijn afscheidsgebed zo weergeeft: dat is het eeuwi
ge leven, dat zij U, de alleen ware God, en Hem, die Gij 
gezonden hebt, Jezus Christus, kennen (Joh. 17:3). En ook in 
de zin van Paulus, die zegt: dit sterfelijke moet onsterfelijk-
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heid áándoen (1 Kor. 15:53). Dit leven is niet onsterfelijk, is 
niet onvergankelijk, maar wel is het erkend en bemind en als 
bemind leven is het beveiligd en geborgen; als geborgen 
leven is het met onvergankelijkheid bekleed, heeft het onster
felijkheid áángedaan. Omhuld met de mantel der liefde mag 
het eeuwig zijn. Het leven wordt niet losgelaten, niet door 
God, niet door de naaste. Waar de mens de mens een mens is 
en waar hij bezig is alle toestanden van knechting, verlating 
en verachting (Marx) te overwinnen, waar dus de mens 
gegrepen is door het grote Subject der liefde, daar is het Rijk 
van God nabij, ja daar is het gekomen! Als dat zo mag zijn, 
als dat zo kan zijn door Hem en in Hem, dan ontvangt het 
menselijk leven een nieuwe kwaliteit, niet alleen noëtisch, 
maar ook ontisch. Dan is het oude voorbij en, zie, alles is 
nieuw geworden! 

Nu echter blijkt die hoogopgerichte, uitdagende nomikos 
toch niet te zijn wie hij lijkt, een waardig en vrij mensenkind, 
maar een slavengeest, een vreesachtige ziel. Als goed mid
denklasser is hij bezorgd om zijn kontrakt, als employé 
projekteert hij zijn loondienst op de Eeuwige. Rechten en 
plichten moeten duidelijk vaststaan! Want hij kent de heren, 
de patronen dezer wereld en kan zich God niet anders voor
stellen: een hard mens, die maait waar hij niet gezaaid heeft 
en bijeenbrengt van plaatsen, waar hij niet heeft uitgestrooid 
(Matth. 25:24). Daarom is hij bevreesd en wil de zaken van 
te voren juridisch regelen (dikaioosaJ) , zodat hij niet voor 
onaangename verrassingen komt te staan. Inzake zijn rechten 
en de omvang van zijn plichten is hij op zekerheid uit. Vanuit 
deze vreesachtigheid vraagt hij: maar wie is dan die naaste 
van mij, die ik moet liefhebben? Paulus heeft deze religieuze 
en wettische ambivalentie scherp en afdoende gekarakteri
seerd: niet wat ik wens, het goede, doe ik, maar wat ik niet 
wens, het kwade, dat doe ik (Rom. 7:19). Het is deze 
ambivalentie, waarin de nomikos, als homo sub lege (als 
mens onder de wet) vastzit. Uit deze vicieuze cirkel is geen 
uitweg, want de twee willen zijn in de grond van de zaak één. 
Zij hebben elkaar nodig. Ze leven van elkaar. Zij zijn teza
men in hun dualiteit uitdrukking van de dubbelzinnige kennis 
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van goed en kwaad, die de ballingschap van de mens veroor
zaakt en bezegelt. De dialektiek van deze innerlijke vroom
heid, deze in zichzelf opgesloten religiositeit, is troosteloos. 
Zij blijft ronddraaien in de vraag: wat moet ik doen, opdat ik 
zalig word? De anderen zijn vreemd, zij zijn buiten, zij 
behoren tot de uiterlijkheid. Er moet worden vastgesteld, 
klaar en duidelijk, juridisch scherp omlijnd, welke ander 
onder welke omstandigheden en op welk moment voor mij 
een naaste wordt, aan wie ik de plicht der liefde heb te 
vervullen, wil ik zalig worden! Zelfs in zijn nood is die ander 
er nog om mij religieus te dienen, mij een kans te geven, 
verdienstelijk te zijn. Het moet ook vaststaan, wanneer en 
waar en in hoeverre ik deze plicht niet heb. De innerlijke en 
wettische religiositeit (het is de uwe, het is de mijne) is 
minimalistisch, slaafs, pover, schamel, maar zij weet zich 
schoon uit te dossen. De wettische vrome speelt naar buiten 
toe een grote rol, achter de glans waarvan hij zijn slaafse 
mentaliteit verbergt. De rol namelijk van de heroïsche helper, 
de grootmoedige filantroop. Nergens bloeit de neurose van 
het heilandscomplex weelderiger dan juist in de slaafse zie
len. Alsof hij een genezende en oprichtende Christus was, zo 
ziet deze vrome zichzelf te paard door de wereld draven. Het 
is de hoogmoedige droom van de vreesachtige slavenziel, die 
zichzelf wil rechtvaardigen, maar opgesloten blijft in de 
gevangenis van zijn eigen innerlijkheid. Dit in ongehoor
zaamheid bevangen bestaan vindt 'Unterschlupf in den Ab- . 
stufungen im Begriff des Nächsten' (H. Gollwitzer), het 
verschuilt zich achter spitsvondige onderscheidingen in het 
begrip naaste. Dat geeft niemand het recht deze mens te 
veroordelen. Hij is veeleer te beklagen. Beklag echter be
vrijdt niet! 

Nu neemt Jezus het woord. Hij antwoordt niet op de vraag, 
die de nomikos heeft gesteld. Het was immers geen goede 
vraag. Kar! Barth heeft gelijk: er zijn betere vragen te stellen, 
bijv. wat is liefhebben? Of nog beter: wie is God? Jezus 
antwoordt op het probleem, niet dat deze man stelt, maar dat 
deze religieuze mens, deze homo sub lege, deze nomikos, 
voor zichzelf geworden is. 
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Daartoe vertelt Jezus zijn gelijkenis, of misschien kunnen wij 
beter zeggen: geeft Hij een raadsel (masjal) op, waardoor 
deze mens zichzelf gaat ontdekken en zijn in zichzelf beslo
ten hart wordt opengebroken. Een raadsel niet moeilijker op 
te lossen, naar het schijnt, dan het raadsel dat Nathan aan 
Koning David opgaf. Maar de al te vlot gegeven oplossing 
wreekt zich op de mens. Hij wordt door zijn eigen antwoord 
in de rug aangevallen en uit zijn evenwicht geslagen. Tua res 
agitur! 
Het verhaal gaat over ánthroopós tis, een zeker mens; over 
het verschrikkelijk lotgeval van een willekeurig mensenkind, 
onderweg in deze wereld vol tegenstellingen, konflikten, 
gevaren, gewelddaden. De weg, waarlangs hij afdaalt, is 
verlaten en rotsachtig; slechts één burcht, gelegen bij de 
steile helling, die naar Jericho zwenkt, biedt de reiziger enige 
oriëntatie in deze kale eenzaamheid. De man gaat deze weg, 
dat wil zeggen: hij drukt de voetstappen van velen, die hem 
voorgingen. Een weg is het neergeslagen residuum, het stra
tum van het verkeer tussen mensen. De mens beweegt zich 
niet in individuele wilsvrijheid van waar hij is naar waar hij 
zijn wil, maar hij gaat een hodos, een straat, een weg, dus hij 
gaat in een spoor, hij speelt een rol, hij heeft een functie. Hij 
is niet op reis gegaan louter voor zijn genoegen; dat verbeeldt 
zich misschien de moderne tourist, die overigens op verlof 
wordt gestuurd om, uitgerust, straks weer aan te treden (re
produktie van de arbeidskracht, noemt Karl Marx dat). Deze 
mens vervult een plicht, volvoert een opdracht, maakt een 
dienstreis, vervoert zijn waren van markt naar markt, of is 
misschien ook op de vlucht. In ieder geval is hij geen 'ausser 
der Welt hackendes Wesen', geen abstract individu, maar 
een maatschappelijke, materiële anthroopos, wonend, arbei
dend, ploeterend in het tranendal, met duizend draden ver
bonden aan de ekonomische verhoudingen, gemalen tussen 
de tegenstellingen, getekend door de levensstrijd. De weg, 
waarlangs hij afdaalt, is het stratum van dit botsende verkeer 
tussen vervreemde mensen, die in dienst van de warenom
loop, achter de ruggen langs, over de hoofden heen van de 
mensen, rondlopen, die allemaal hun eigen god vereren en 
hem op de heilige plaats als priesters dienen, die tegen elkaar 
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optrekken ten strijde en die elkaar zo graag in liefde zouden 
willen ontmoeten -, maar 'de verhoudingen zijn niet zo 
(Brecht)'. Er zou geen weg in de rotsen zijn uitgesleten, als 
het er met deze dingen anders voorstond. Autobanen zijn 
heerbanen! De weg heeft alle verhoudingen in zich. Zo een 
weg is het, die deze anthroopos gaat. 
Priesters en levieten reizen af en aan, want twaalf van de 24 
priesterdienstklassen wonen in Jericho. Zij hebben de ver
plichting hun Jeruzalemse collega's van levensonderhoud te 
voorzien. Deze verplichting en de vervulling van de priester
lijke en levietische dienstrooster hebben een druk verkeer op 
deze weg ten gevolge. Omdat de weg door een verlaten stuk 
voert, bochtig en rotsachtig is, maar toch tamelijk druk, is hij 
een geliefkoosd doelwit van lèistal, van rovers of terroristen, 
temeer daar de priesters vaak levensmiddelen bij zich heb
ben. De anthroopos daalt af van Jeruzalem naar Jericho, hij 
gaat een weg, geplaveid door de voeten van priesters, be
dreigd door rovers en terroristen, een weg dus, die tussen 
religie en terrorisme doorgaat, een weg, waarop de mens 
tussen de raderen raken kan, een weg, die de mens waar
schijnlijk liever niet ging, maar hij moet wel, want als hij niet 
werkt, heeft hij niet te eten. Zou er geen onderbouw zijn, 
geen ekonomische, materiële noodwendigheid, dan was de 
anthroopos nooit op reis gegaan. 

Daar zijn ze al, de lèistai en overvallen de anthroopos, 
schudden hem uit, geven hem slagen en laten hem halfdood 
liggen. K. Bornhäuser (1934) houdt deze lèistai voor Zelo
ten. Op zijn gezag wil ik dit graag aannemen, ook al laat de 
term toe aan 'gewone', niet-politieke kriminelen, aan rovers 
te denken. De grenzen kunnen trouwens vloeiend zijn; hoe 
licht ontaardt een guerrilla niet in een kriminele organisatie. 
Eenmaal illegaal en out-cast, eenmaal vogelvrij, zit er niet 
anders op dan van roof te leven. Het vereist een hoog moreel 
en een grote innerlijke sterkte zich in die situatie tegen 
kriminalisatie te verweren. Maar het zij toegegeven: de Zelo
ten waren erg streng voor zichzelf, zij legden zich zelf moreel 
duidelijke beperkingen op. Zo kan men uit het feit, dat de 
anthroopos niet werd gedood, maar alleen uitgeschud en 
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neergeslagen, konkluderen, dat hij waarschijnlijk wel een 
jood moet zijn geweest, omdat krachtens de zelotische code 
gojiem, dus bijv. Romeinen en ook Samaritanen, zouden 
moeten gedood worden. 
Sinds de dood van Herodes heerst er in Palestina een akute 
revolutionaire situatie, althans in de ogen van de zelotische 
beweging. Als men er een explosieve toestand onder wil 
verstaan, kan men de Zeloten hierin bijvallen. Het revolutio
naire handelen van de Zeloten berust op een brandende ver
wachting van het Godsrijk, dat zij door een actief ingrijpen 
willen forceren en gewelddadig vestigen. Men kan bij de 
'elders in de schaapskooi binnendringende kleptès kai léistès' 
(Joh. 10) aan de Zeloot denken, die daarom de gemeente van 
de Messias bedreigt, omdat hij het Rijk met geweld ,wil 
veroveren en aan zich trekken. De Ze~oten weigerden de 
keizer kyrios te noemen; belastingbetaling wezen zij dan ook 
af. Zij verlangden volledige politieke vrijheid. Inzake de tora 
waren zij ultra-farizees: nog doortastender dan deze ver
scherpten zij de tora, met name het beeldverbod, de rein
heidsvoorschriften. Zij eisten ook de gedwongen besnijdenis. 
Tot het jaar 66 hebben zij hun strijd als een guerrilla gevoerd; 
vanaf dat jaar kreeg de strijd een openlijk karakter. Zij waren 
er als guerriIIa's op uit kollaborateurs en wetsovertreders uit 
de weg te ruimen, maar vooral ook de goddeloze vreemdelin
gen, de Amelekieten en Edomieten (= de Romeinen) van de 
aardbodem te verdelgen. Zo werd de algemene volksopstand 
voorbereid. Het Godsrijk stelden zij zich voor als een Groot
rijk Israël, onder een legitieme vorst en hogepriester. Ook de 
sociale gerechtigheid hoorde bij de doelstelling van de bewe
ging; zij wilden het grootgrondbezit en de cijnsplichtigheid 
afschaffen. Maar deze sociale paragraaf stond niet in het 
centrum, zodat wij de Zeloten niet voor sociaal-revolutionai
ren mogen houden. Eerder waren zij nationalisten en legiti
misten. Zij vormden een conservatieve guerrilla, die eigen
lijk de klok terug wilde zetten (elke revolutie is met de re
kategorie belast, zoals Ernst BIoch eens opmerkte). 
Het zelotische fanatisme heeft in 70 tot de ondergang van 
Jeruzalem geleid. Titus heeft toen vele Zeloten als onruststo
kers en opstandelingen aan het kruis laten slaan. Het kruis is 
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dan ook de romeinse straf voor weggelopen slaven, onrust
stokers en rebellen. 
Het is geen toeval, dat deze terroristen zich in de streken 
langs de weg van Jeruzalem naar Jericho ophouden, want zij 
hadden hun steunpunten in de holen en spelonken van de 
Judese woestijn, van waaruit ze, ondersteund door het land
volk, hun raids in het land ondernamen. Met goederen bela
den kwam menig reiziger deze weg af. Op deze goederen 
loerden de radikalen, niet uit roofzucht (dat is trouwens een 
verlegenheidsterm), maar omdat ze die goederen nodig heb
ben. Zo verkeert de radikaliteit in haar tegendeel. Radikaal
zijn is tot de wortel gaan en de wortel van alle dingen is de 
mens, zegt Marx. Zodra echter in deze gelijkenis de mens 
verschijnt, wordt hij door de radikalen overvallen, beroofd, 
halfdood geslagen en hulpeloos achtergelaten. 

Men late zich de woorden kata sugkurian, bij geval, toeval
lig, niet ontgaan. Sugkuria betekent inderdaad toeval en wel 
in de zin van een samenloop van omstandigheden, die als 
providentie wordt gezien. 
Ik zou willen vertalen: het trof! Dit toeval is een van God 
gegeven kans. Ook zou men in de vertaling met de vormen 
van de griekse werkwoorden moeten rekenen. 'Maar het trof: 
een priester daalde die weg af en zag hem, maar ging voorbij. 
Evenzo ging ook een Leviet voorbij, die op die plaats kwam 
en hem zag'. De kans wordt niet waargenomen, er gebeurt 
niets, de kringloop sluit. De anthroopos, die door de politieke 
guerrilla is bestolen, halfdood geslagen en beroofd, wordt 
aan zijn lot overgelaten door de religieuze waardigheidsbe
kleders. Hij gaat de dood tegemoet tussen geweld en berus
ting, tussen terreur en religie. 

De priesters vormen sinds de babyloniséhe ballingschap de 
heersende klasse. De priesterschap in Jezus' dagen doet 
dienst in een tempel, die dankzij een joods-romeins kompro
mis is gebouwd. In deze tempel, symbool van de cynische 
Realpolitik van Herodes, werd niet alleen religie, maar óók 
'handel en politiek bedreven. Niet zelotisch, vanuit een bran
dende verwachting, maar zg. priesterlijk, krachtens een vir-
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tuoos balanceren van de konkurrerende machten, het verzoe
nen van tegenstellingen, de kunst van het bewaren van het 
fragiele evenwicht. De tempeldienst en de offerkultus is er 
verworden tot vrome kamouflage van onrecht en uitbuiting. 
De tempel is een rovershol geworden, waar tweedracht, 
egoïsme, hebzucht en wellust heersen, waar een priesteradel 
troont, die zich middels omkoping van de romeinse macht
hebbers wederrechtelijk het hoge-priesterlijk ambt heeft toe
geëigend. Van deze clique zijn de gewone priesters de afhan
kelijke dienaars, met een goed of slecht geweten. De hele op 
de tora berustende liturgie is in dienst van dit machtsmisbruik 
geraakt. Het herstel van de morele, kultische en sociale 
reinheid, het handhaven van het systeem der onderscheidin
gen en het integreren ervan tot een harmonie, is een ideolo
gisch middel geworden om de maatschappij, als een ensem
ble van tegenstellingen en differenties, die in acht genomen, 
gebalimceerd en gecompenseerd moeten worden, te organise
ren. De priester draagt het ambt, dat gericht is op het vestigen 
en handhaven van deze heilige harmonie. Heel treffend heeft 
Guy de Maupassant in zijn roman Une Vie het priesterlijk 
ambt gekarakteriseerd als een ministère d'apaisement, een 
dienst der bevrediging, een sussen en kalmeren. Achter deze 
dienst echter verschuilen zich de politieke en economische 
belangen, want als men zich afvraagt cui bono? dan blijkt de 
harmonie ten goede te komen aan de heersende klasse. 
Jezus heeft zich met betrekking tot de ambtelijke religie geen 
illusies gemaakt. Daarin onderscheidt Hij zich van de Fari
zeeën, die zich wijsmaakten, dat de kultus en de religie 
werkelijk boven de partijen verheven waren, hoewel toch het 
tempelbedrijf in werkelijkheid de bestaande macht in het 
zadel hield. Jezus heeft deze illusies verstoord, toen Hij de 
tafels van de wisselaars omver wierp en de verkopers met de 
zweep uit dit rovershol dreef. Hoewel wij een zekere terug
houding moeten betrachten, als het om de historiciteit van dit 
gebeuren gaat - een zelotisch komplot mag men zeker niet 
veronderstellen -, heeft er toch in ieder geval iets plaatsge
vonden, dat Jezus' oordeel over de tempel, als een centrum 
van roofzucht, drastisch aan het licht heeft gebracht. Juist dat 
werd Hem noodlottig. De niet aan de opstanding gelovende 
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priesters hebben Hem aan de romeinse procurator uitgele
verd; deze heeft Hem tot de kruisdood, een straf voor slaven 
en rebellen veroordeeld. Hij wordt dan inderdaad als lèistès, 
in plaats van de lèistès Barabbas, gekruisigd. Op de derde 
dag al gaat het gerucht, dat Hij zou zijn opgestaan van de 
doden: teken en bewijs dat het proletarische wens mysterie 
begint te lichten. Dat werkt op de angst van de machthebbers, 
die dan ook zeer ontvankelijk voor bijgeloof zijn. Zo heeft 
Herodes Jezus al tijdens diens leven voor Johannes de Doper 
gehouden, die hij had laten onthoofden, maar die hij nu in 
deze Jezus herleefd waande. Zo werden nu de priesters, die 
theologisch de opstanding der doden verwerpen en die alleen 
in het balanceren van de tegenstellingen, het uitbannen van 
anomalieën en in vragen van rein en onrein geïnteresseerd 
zijn (met name rondom de dood), met een voor hen zeer 
bedreigende anomalie gekonfronteerd. Juist omdat zij niet 
aan opstanding geloven, projekteren zij hun angst in een 
levend lijk, dat uit zijn graf zou zijn gekomen om zich te 
wreken. Juist omdat zij de kracht reeds bezitten door het 
makabere spel van hun machtspolitiek, is hun religie de 
ideologische weerspiegeling van deze macht, aangevuld met 
het bijgeloof van de angst. De werkelijke grond van hun 
schrik ligt blijkbaar in hun vrees voor de discipelen, die 
nieuwe moed kregen, die het geloof, het vertrouwen, de 
fiducia hervonden hebben, en uit de kracht van de opstanding 
beginnen te leven en te getuigen van Jezus als Overwinnaar. 
Priesters en Zeloten zijn extremen, die elkaar raken op het 
punt, waar de anthroopos wordt gedood. De priesters hebben 
de macht reeds. De Zeloten willen de macht veroveren. 
Tussen deze beide elkaar de macht betwistende partijen komt 
de anthroopos om. De joodse staat en de stad Jeruzalem zijn 
uitgeleverd aan de dialektiek van deze konkurrentie, aan deze 
strijd om de macht. De anthroopos vindt de dood op het 
snijpunt van de rechtse en linkse theocratie, die in plaats van 
een zaak van geloof en hoop, een politieke zaak van hebben 
of veroveren is geworden. De terrorist slaat de anthroopos 
neer, de priester laat hem liggen. Beiden hebben verwachtin
gen voor zichzelf, maar geen hoop voor de hopelozen, geen 
hoop voor de anderen. Of nu de wet links of rechts wordt 
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uitgelegd, zij blijft op deze wijze een dodende letter. De twee 
willen kunnen geïdentificeerd worden: beide komen ze voort 
uit de tweeslachtigheid der religie, die op haar beurt een 
weerspiegeling is van het jammerdal vol tegenstellingen. Als 
protest schijnt de religie verandering te eisen, a~s opium is zij 
een rechtvaardiging van de status-quo. Het is in de grond van 
de zaak onverschillig, of de bevestiging de status-quo vóór of 
na de revolutie betreft. Eén ding is zeker: de anthroopos, die 
op reis is gegaan, om zijn eigen leven en dat van de zijnen te 
voeden en te beveiligen, de anthroopos, die om bevrijding uit 
onrecht en geweld zucht, die het beloofde land zoekt, melk 
en honing begeert, de anthroopos vindt tussen beide 'willen 
tot macht' de dood. Of nu het rijk wordt geïdentificeerd met 
de bestaande orde of met het te forceren ideaal der toekomst, 
de anthroopos vindt het leven niet, hij hongert, hij dorst, hij 
jakkert zich af, hij jaagt en zoekt en zal ondergaan, tenzij de 
wind van de levenwekkende geest opsteekt. 

Liefde is geen goddelijk principe, dat ons door Jezus als het 
ware wordt gedemonstreerd (alsof dat openbaring zou zijn) 
en dat ook jegens vijanden, bijv. Samaritanen, zou moeten 
worden doorgevoerd. Liefde is niet het object, maar het 
subject van de openbaring, want openbaring is verzoening in 
actie. De li~fde geschiedt in deze gelijkenis. De liefde breekt 
door de barrières van ras en religie heen. Door de Samaritaan 
handelt God zelf, zich openbarend als de liefhebbende, die 
'senkrecht von oben' de bevroren strukturen, de vastgelopen 
toestand van de menselijke machtspolitiek en haar dodelijke 
gevolgen opblaast en openbreekt. Jezus antwoordt met deze 
gelijkenis niet op de vraag: wie is mijn naaste? maar op de 
vraag naar God en Zijn liefde. Dit is God en dit is de liefde: 
de Samaritaan, die zich ontfermt over de anthroopos en dat 
toont metterdaad zodra hij in zijn nabijheid komt. Dit is God 
en dit is de liefde: de Samaritaan, die naderbij komt, naar de 
man toegaat, niet voorbijgaat, maar helpt, de wonden ver
bindt, olie en wijn erop giet, de man op zijn eigen dier zet en 
in een herberg brengt en hem verzorgt. Dit is God en dit is de 
liefde: de Samaritaan, die de verpleging betaalt en zich onbe
kend terugtrekt, zonder dankbaarheid te vragen, zonder de 
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man met een schuldgevoel. te belasten. 
Hij doet dit alles, terwijl hem daar op de weg, waar hij zich 
door vijanden omringd weet, een groot gevaar dreigt. Hij is 
immers een Sámaritaan, een goi voor de léistai, die hem veel 
vijandiger gezind zijn dan het slachtoffer, dat hij helpen wil. 
Hij zou alle reden hebben haast te maken en zich zo spoedig 
mogelijk uit de voeten te maken; het hoefgetrappel, tussen de 
rotsen van Wadi Kelt weerkaatsend, heeft hem immers verra
den en zijn dier draagt vele kostbaarheden: olie, wijn, geld. 
De man, die hij wil helpen, is zelfs ook een vijand. Het gaat 
in de gelijkenis waarachtig niet om het principe liefde of om 
de abstrakte humaniteit, maar om het koilkrete humanisme 
van God in actie, om Zijn levenwekkende Geest, die als een 
stormwind opsteekt, om Zijn verzoening, die zich overwin
nend doorzet temidden van vijanden en die muren van schei
ding stukbreekt. 
Jezus kent het Joodse oordeel over de Samaritanen en Hij 
weet ook, dat diskrimineren een zelfvervullende profetie is; 
de Samaritanen zijn vijanden, ondanks hun overnemen van 
de tora toch eigenlijk gojiem. 
Ook Jezus heeft onder de vijandschap der Samaritanen te 
lijden gehad, want hij reisde door hun land met het aange
zicht naar Jeruzalem, kennelijk om daar in de tempel te 
bidden (Luk. 9: 51-56). Hij weet, wat Samaritanen van 
Joden en Joden van Samaritanen te verwachten hebben. Zelfs 
de priester en de Zeloot zijn het tegenover de Samaritanen 
eens: in de gemeenschappelijke vijandschap voelen zij zich 
broeders, want het bloed kruipt waar het niet gaan kan. 
Beiden projekteren het beeld, dat ze van de ander hebben, op 
deze gehate 'Mischlinge', waarmee de Assyriërs ze indertijd 
opgescheept hebben (2 Kon. 17:24). Voor de Zeloot is de 
Samaritaan een korrupte kollaborateur, veel erger nog dan de 
priester is. Voor de priester is hij een verbreker van het 
evenwicht, om zo te zeggen: de anomalie in persoon, veel 
erger nog dan de Zeloot dat is. Hij kent niet eens de plaats, 
waar God zich (exclusief!) laat ontmoeten. . 
Juist deze bedreigde vreemdeling in vijandsland wordt met 
ontferming bewogen, toont het ook en handelt ernaar; de 
Geest der heiliging grijpt hem, het grote subjekt van de 
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geschiedenis bevliegt hem en de liefde spreekt zich uit in zijn 
daden. Hij handelt, opgenomen door een windvlaag van 
geest, doende wat hij niet kan laten, zoals Grusche in Bertolt 
Brechts 'Kaukasischer Kreidekreis' van wie men zegt: 'Du 
bist eine gute Seele, aber du weisst, die Hel1ste bist du nicht! 
Du bist gerade die Dumme (the sucker), der man alles anfle
hen kann '. Hij voert zijn reddingswerk ook met dezelfde 
wonderbaarlijke, genadige mazzel uit, gaande over afgron
den, zoals Grusche, springend van schots tot schots, zoals 
Elisa in de Negerhut van Oom Tom. Achter zijn dier lopend, 
heeft hij, heb ik mij altijd voorgesteld, zacht voor zich heen 
Psalm 91 gezongen: 

K waad zal je niet wedervaren ... 
Want Zijn engelen beveelt Hij 
Dat ze je hoeden op al je wegen, 
Op de handen dragen zij je, 
Aan een steen zou je anders je voet kunnen stoten. 

Deze reine dwaasheid, aan de wijzen en verstandigen verbor
gen, is de wijsheid van God. 'Want het dwaze van God is 
wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan 
de mensen' (1 Kor. 1 :25). 

Nu pas komt Jezus terug op de vraag van de nomikos. Hij 
luidt niet meer: wie is mijn naaste? alsof ik als een Heiland 
door het jammerdal rijd, weldoend en omziend, eer bege
rend, glorie zoekend, eeuwig leven verdienend. Kortom: de· 
dagdroom van de filantropische held, die zijn slechte gewe
ten overkompenseert. De vraag luidt nu: Wie is de naaste van 
de anthroopos, die onder de rovers is gevallen? Op die vraag 
kan alleen geantwoord worden vanuit het slachtoffer, maar 
dan is de vraag ook meteen beantwoord. Daar kan ook de 
wetgeleerde zich niet aan onttrekken. Hij geeft zijn antwoord 
dan ook onmiddellijk, argeloos, als David aan Nathan en het 
antwoord is even vernietigend voor zijn zelfrechtvaardiging. 
De nomikos had zich het omgekeerde gedacht, ongeveer zo: 
een Samaritaan, een priester en een leviet zijn halfdood 
geslagen en liggen hulpeloos langs de weg en hij, de wetge
leerde, in zijn glorierijke rol als esa anthroopos (Rom. 7:22); 
als vrome, als innerlijke mens komt langs. Wie moet hij als 
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zijn naaste beschouwen? Het antwoord laat zich denken: de 
priester! Of zou dat een bevoorrechte zijn? Jezus draait de 
zaak echter om: je naaste liefhebben als jezelf, betekent: wat 
jij wilt dat jou de mensen doen, dat moet jij ook hun doen. 
Niet: wie is mijn naaste? Maar: wiens naaste ben ik? Het 
aangezicht van de naaste is naar mij toegewend, het kijkt mij 
aan en het breekt met zijn gezag door de hoogmoed en de 
traagheid van mijn eenzame, innerlijke vroomheid heen, het 
doorziet het valse alibi van mijn egocentrisch idealisme. 
Over de naaste wordt niet beslist door mij in theorie, maar 
over mij wordt beslist in de praxis door de naaste. Door de 
naaste wordt openbaar, of ik waarachtig uit de kracht van de 
opstanding leef, of ik de moed heb, de machten van terreur 
en evenwicht, van rebellie en religie te negeren en mij in 
heilige onbezorgdheid beschikbaar te stellen aan de dynamis 
van de revolutie van God. 
De nomikos wordt weggestuurd. Pereuou: ruk in! De nomi
kos moet met zijn zelfrechtvaardiging, met zijn verzoekingen 
en zogenaamde uitdagingen, met zijn theorieën als onderdak 
voor ongehoorzaamheid, verdwijnen. 
Bengel heeft het in zijn Gnomon drastisch uitgedrukt: Non
dum erat idoneus hic legisperitus ad discipulatum *). Jezus is 
geen legisperitus novus, geen nieuwe-wet-gever, die de theo
rie verbetert, verscherpt, radikaliseert of verfijnt, want dat 
zou Hem alleen maar vervreemd hebben van de schare, 
waarover Hij zo bewogen was met ontferming. Jezus vervult 
de wet daardoor, dat hij hem dialektisch opheft, daardoor, 
dat Hij hem breekt. 
Zo blaast Hij de dodende letter op en doordringt de tora met 
de geest, die levend maakt, zodat de tora als een heilzaam, 
genezend woord van belofte, van vertroosting en bemoedi
ging tot ons komt. Van Hem geldt, wat Brecht van Azdak (in 
de Kaukasischer Kreidekreis) zegt: 'En zo brak Hij de wetten 
als brood'. Als brood voor de schare. Het is de nomikos, ook 
de homo sub lege, de slavengeest, die in ons steekt, gezegd: 
doe gij desgelijks! 

*) Deze wetgeleerde was nog niet geschikt om tot discipel te worden gemaakt. 
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Hoofdstuk 11 

LEIDSMAN EN LOTGENOOT 

(Filippenzen 2: 5-11) 

De bijbel geeft steun aan de stemmelozen, rede aan de rede
lozen, hoop aan de hopelozen. Hij spreekt tot de grote schare 
van mensen, die gebukt gaan onder uitbuiting en onrecht, tot 
de massa van vermoeiden en beladenen. Maar het is geen 
vreemde stem, ergens van boven vandaan, maar een stem, 
die hoe verrassend ook, de eigen gesmoorde klacht, het eigen 
onuitsprekelijk zuchten van de kleinen en geringen ver
woordt. De stem is zo vertrouwd als die van de goede Herder 
voor zijn schapen. Het woord tot de hopelozen wordt niet 
gesproken door vreemden, door anderen, maar door mensen, 
die mede verkeren in de ellende, waarin ook hun hoorders 
zitten, want alleen daar beneden, diep in het jammerdal, diep 
in de duisternis, is Gods stem verneembaar. Wij worden 
tezamen getroost, tezamen bemoedigd, tezamen bevrijd of 
wij worden niet getroost en niet bevrijd! 
Daarom moet de bijbel teruggegeven worden aan hen, van 
wie hij oorspronkelijk is. Ook de bijbel is ontvreemd, ook de 
bijbel is onteigend: hij werd het boek van een gevestigde 
religie, hoewel hij van bevrijding uit het religieuze diensthuis 
spreekt; hij werd het boek van de tempel, hoewel hij de 
tempel ontmaskert als een rovershol. De onteigende bijbel 
moet opnieuw onteigend worden, hij moet aan de oorspron
kelijke eigenaars worden teruggegeven, want voor hen zijn 
geloof, hoop en liefde, deze drie, het enige dat ze hebben. Zij 
leven eruit, of ze leven niet. Voor hen is dat niet het hogere 
en ook geen luxe, maar brood voor het hart. De bijbel is van 
hen. En zal ook altijd weer tot hen terugkeren. Wetenschap
pelijk gesproken, is dit een hermeneutische regel. Dat wil 
zeggen: de bijbel zelf maakt ons op iedere bladzij duidelijk, 
dat hij vanuit deze keuze gelezen wil worden. Dat gaan wij in 
dit hoofdstuk doen met wat ik genoemd heb: Het lied van de 
Mensenzoon. 
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De stad Filippi, waar Paulus een gemeente van de Messias 
Jezus heeft 'gesticht', ligt in de hellenistische wereld, hoog 
in het huidige Griekenland (Macedonië, tegenwoordig Chal
kidiki). De stad is, als colonia (Hand. 16: 12), symbool van 
de zegeningen, maar vooral ook van de verschrikkingen der 
pax romana. Zo, romeinse vrede, werd de bezetting van het 
hele gebied rondom de Middellandse Zee door de romeinse, 
imperiale en militaire macht genoemd. Paulus' tijd kenmerkt 
zich door een 'nihilistische fobie' (de karakteristiek is van 
Ernst Bloch). Paulus is daar diep van doordrongen. Hij weet 
het maar al te goed en is de grieken daarin ook een griek: zij 
leven zonder God en zonder hoop in deze wereld (Ef. 2: 12). 
En voorzover ze godsdienstig zijn is dat juist een uiting van 
die angst en hopeloosheid, inderdaad een religieuze fobie, 
een deisidaimoon zijn (Hand. 17:22), een sidderen voor de 
hogere machten. In het kleinaziatische Troas heeft Paulus een 
nachtgezicht, een droom gehad: er stond een macedonisch 
man, die hem toeriep: 'Kom over naar Macedonië en help 
ons!' (Hand. 16:9) Paulus gaat en wordt een lotgenoot van 
deze ongelukkige, 'fobische' mensen, die inderdaad zonder 
enig uitzicht in duisternis ronddwalen. Werkelijk en letter
lijk: fin de siècle! Als Paulus onder hen de boodschap gaat 
brengen van de messiaanse bevrijding, dan treedt hij niet op 
als een 'heilsboodschapper' , dat wil zeggen: hij beschikt niet 
over de 'oplossing', hij heeft geen geheime 'leer', die de 
sleutel tot de lichtwereld zou zijn, hij heeft geen religieuze 
theorieën, die hij alleen maar, om zo te zeggen, uit het 
hebreeuws in het grieks hoeft te vertalen. Niets van dat al. 
Voorlopig komt Paulus alleen maar tot deze mensen over, 
begeeft zich onder hen, met een brandend hart, met een 
helder hoofd, een vurige geest, maar toch ook met lege 
handen, zonder zilver of goud, zonder filosofisch en religieus 
tegoed (eerder omgekeerd!) 
Hij gaat in de situatie van zijn hoorders van het 'heil in 
Christus' getuigen, maar hij moet dat van de grond af aan 
opnieuw zeggen, hij moet het niet alleen in hun taal, maar in 
hun wereld, in hun sociale en politieke en kulturele en reli
gieuze situatie overbrengen. Nee, nu zeg ik het nog verkeerd. 
Paulus neemt die situatie op zich, hij gaat in die wereld 
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binnen en gaat nu, hopeloos met de hopelozen, sprakeloos 
met de sprakelozen, ook voor zichzelf opnieuw zeggen, wat 
het is, dat ene nodige, dat geloof, hoop en liefde heet. De 
hellenistische wereld gaat hem aan, het is zijn wereld. Dáár 
wil hij geloven en liefhebben en hopen. 
Zo wordt hij lotgenoot van de gewone mensen, die aan de 
basis van die geweldige romeinse pyramide wonen en daar 
slachtoffer zijn, tot waanzinnigwordens toe, van het woeden 
van de machtsstrijd. Hij vertaalt dus niet terwille van zijn 
hoorders, die hij als blinde heidenen zou zien, een onveran
derlijk-vaststaande boodschap (een 'leer'), waarvan hij in het 
gelukkige bezit is (alsof het een geheim recept was), maar als 
deelgenoot in hun lijden, als met hen mede door het lot 
geslagene, vertolkt hij de hoop, die desondanks in hem is 
vanwege (het klinkt schamel) een zekere Man, Jezus, in wie 
God zijn Messias heeft onthuld naar de diepste overtuiging 
van Paulus, die zich daar waarachtig niet gemakkelijk aan 
had overgegeven. Dat geloof, die hoop gaat Paulus nu testen 
daar in die verschrikkelijke wereld, daarmee gaat hij nu 
optornen tegen de daar heersende machten, boosheden en 
gifcentra. Hij heeft het licht niet, maar getuigt van het licht. 
Paulus, is niet verheven boven de geschiedenis, de kultuur of 
de religie en zeker niet boven de machtsstrijd van zijn dagen, 
integendeel: hij is er steeds weer zelf ook slachtoffer van. Hij 
is lotgenoot geworden van de niet-edelen, niet-voornamen, 
niet-ri jkl!n (1 Kor. 1: 26) Maar met voor ogen wat in de 
Messias Jezus waar en werkelijk is, wil hij in een strijd van 
dag tot dag, met die nieuwe vrienden en broeders, dit lot te 
boven komen om wáár te maken, wáár te laten zijn wat wáár 
is: er wacht een ander uur! En uit de kracht van dat uur der 
opstanding leeft hij, ook al draagt hij dood en verderf in zijn 
leden om. 
Onder deze 'gewcne mensen' , daar diep in het dal der tranen, 
sticht Paulus ekklèsiai, communes, die als gisteelJen in die 
hellenistische maatschappij moeten gaan werken. Deze ek
klèsiai zijn eigenlijk een soort alternatieve volksvergaderin
gen, waar politieke beslissingen worden genomen, niet door 
stemming, maar door gezamenlijk, in broederlijkheid door 
alle barrières heen te leven uit het geloof in de messias Jezus, 
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die· alle muren van scheiding heeft geslecht en alle grenzen 
doorbroken. Hij, de gekruisigde en opgestane Jezus, is hun 
Kyrios, hun Heer en niet de keizer in Rome. Hij is de initiator 
en impulsator van hun politieke beslissingen, die niet worden 
opgelegd of met geweld ingevoerd: daarvoor zouden zij niet 
eens de macht hebben. Zij worden met een zachte kracht der 
liefde in de gemeente, als kiemcel, geoefend en exemplarisch 
voorgeleefd. 
De tegenstellingen, waardoor de maatschappij der mensen 
wordt verscheurd, tussen man en vrouw, tussen slaaf en 
vrije, tussen jood en griek, gelden in de gemeente niet. Zij 
zijn opgeheven, niet alleen geestelijk (dat ook) maar vooral 
ook materieel, vleselijk, historisch. Zo wordt er experimen
teel toegeleefd op een wereld, waarin de klassen-, de rassen
en de sexentegenstelling is opgeheven. Voor deze gemeenten 
is in Jezus - in wat Hij was en deed - het woord der 
verzoening opgericht en de diakonia, de dienst, de bediening 
daarvan is aan haar gegeven (2 Kor. 18 en 19). Dat wil 
zeggen: de opheffing van deze tegenstellingen, zoals die in 
het hart van de gemeente plaatsvindt, is de praktische spits 
van deze dienst. 
Al deze gewone mensen zuchten onder. de uitzichtloosheid, 
de vreugdeloosheid en de niet aflatende uitbuiting en ver
drukking. Van het lot van deze werkende, slavende en slo
vende mensen kunnen wij ons geen voorstelling maken die zo 
somber, naargeestig en grauw is als de toenmalige werkelijk
heid. De grote massa der mensen was in slavernij geraakt. 
Het hele systeem functioneert van daaruit; het zou zonder 
slavernij ineengestort zijn. Er is dan ook nauwelijks enig 
perspectief zelfs voor de enkele slaaf om vrij te komen, laat 
staan, dat de slavernij zou kunnen worden afgeschaft. Dat 
gebeurt pas in de geschiedenis - in de negentiende eeuw - als 
de 'bodenständige' slaaf uit het agrarische tijdperk moet 
plaats maken voor de mobiele, gehuurde industrie-arbeider, 
die naar believen kan worden aangenomen en ontslagen. 
Voor de ellende van de massa was er menselijk gesproken 
geen enkele oplossing. De slaven-krijgsgevangenen konden 
alleen terugverlangen naar de tijd toen ze nog vrij waren, nog 
niet gevangen gemaakt. De kleine boer kon heimwee koeste-
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ren naar de oude stammenmaatschappij met haar gemeen
schappelijk grondbezit. Maar ook de zg. vrije is vaak aan 
lager wal geraakt, vooral ook omdat de Romeinse overheer
sing de hele oude struktuur heeft kapotgemaakt. Hij heet nog 
'vrije', maar de polis, de stad, waarvan hij een 'vrije' burger 
was, is verdwenen, voorgoed. Ja, de steden staan er nog als 
steenhopen, maar de oude gemeenschap, de oude isonomie is 
weg. Voor al deze mensen ligt het paradijs voorgoed achter 
ze, voor hen allen is het paradijs voorgoed verloren. Deze 
wereld verkeert in een diepe en uitzichtloze krisis, door een 
konstante uitmergeling, waarvan de pot wordt verteerd in 
Rome. Zelfs is het de massa onmogelijk het romantische 
heimwee naar vroeger te koesteren, laat staan het te kultive
ren en religieus vorm te geven, want de vrije tijd (de schol a) 
en ook de kulturele ontwikkeling ontbreekt om deze 'luxe' te 
verwerkelijken. In die wereld is Paulus deelgenoot en lotge
noot, dáár hoort hij het zuchten der kreatuur, dáár hoort hij de 
stem om hulp, dáár brengt hij zijn boodschap van bevrijding 
en daar begint hij die wonderlijke experimenten met de mes
siaanse ekklesia. 
Paulus is echter niet de enige, die een heilsboodschap ver
kondigt. (Of liever gezegd: Paulus verkondigt geen heils
boodschap in de zin van die anderen). Deze chaotische tijd 
kent religiositeit in velerlei vorm en gedaante. Daar is natuur
lijk allereerst de volks vroomheid , die zich uit in bijgeloof, 
tovenarij, waarzegging. Paulus maakt daar soms hardhandig 
kennis mee, vooral als hij door zijn optreden de handel in 
religiosa of de uitbuiting van een mediamieke slavin bedreigt 
(Hand. 19: 21-40, Hand. 16: 16-21). Als Paulus een verlam
de man geneest in Lystra, wordt hij zelf aangezien voor een 
god in mensengedaante (Hand. 14: 8-18). Geen wonder, dat 
zijn geest geprikkeld werd door de vele afgodsbeelden en 
andere blijken van angst voor hogere, fataal heersende mach
ten (Hand. 17:16). 
Wij moeten wel beseffen, dat de grote massa van de mensen 
inderdaad hulp en heul heeft gezocht bij deze religieuze 
kwakzalverij, waaraan dan ook door handige mensen een 
goede duit werd verdiend. De stoïsche en epicureïsche wijs
geren kijken van grote hoogte op dit bijgeloof neer, maar de 

34 



onaandoenlijkheid van de wijze is onbereikbaar voor de mas
sa. Wijsbegeerte bloeit in het algemeen in hogere kringen. 
Trouwens voor de filosofen is Paulus een praatjesmaker en 
een betweter, die een nieuw godenpaar komt introduceren, 
Jezus en Anastasis (Hand. 17: 18); ook Paulus is derhalve een 
bijgelovige in hun ogen. 
Het zal niemand verwonderen, dat de meer gekultiveerde 
vormen van religiositeit allemaal sterk dualistische trekken 
vertonen. Elke grond voor optimisme en daarmee voor mo
nisme ontbreekt immers: dat het materiële, het stoffelijke het 
nog-ongevormde zou zijn, dat straks ook gevormd zal wor
den, kon men geloven in de klassieke tijd. In het hellenisme 
overheerst het dualisme: niet op vormgeving aan en zo be
vrijding van deze wereld, maar op verlossing uit deze wereld, 
is het religieuze oog gericht. De gnostieke taal is dan ook vol 
dualistische begrippen: licht en duisternis, leven en dood. Dit 
dualisme, dit denken in tegenstellingen, hangt samen met de 
inbreuk van de chaos in de kosmos, de inbreuk van de 
Romeinse overheersing met haar chaotiserende gevolgen in 
de geordende wereld van de polis. Men is niet meer bezig, 
zeker van zijn zaak, het ongevormde te vormen en een 
geordende wereld, een kosmos, te scheppen, maar is onder
gedompeld in duisternis en chaos en van daaruit roept men 
om een verlosser, een sootèr, die de ellendigen moet thuis
brengen, moet verenigen met de goddelijke natuur, die ze 
goddelijke energie moet schenken en de geheime weg wijzen 
naar de lichtwereld. Zo wordt de oermens, de mens van de 
gouden oertijd, van het verleden dat voorgoed voorbij is, als 
verlosser verwacht; hij zal neerdalen om de mensen deel te 
geven aan de goddelijke lichtsubstantie. Hij zal het heimwee 
van de mensen naar vroeger bevredigen; hij zal de zielevon
ken terugbrengen naar het licht waaruit ze stammen. 
Zo daalt de goddelijke oermens uit de hogere wereld af om de 
in de materie, in de chaos bevangen, de onder het fatum 
gebukte zielen te verlossen. Hij haalt de lichtvonken die her 
en der in de materie zitten terug naar hun lichtende oor
sprong. Zo wil het de mythe. En de mythe vertolkt, in de 
vorm van een verhaal, een geheimleer. Wie deze mythe, deze 
leer mag kennen, wie erin is ingewijd (daarvan zijn vele 
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graden), wie gnoosis (d.i. kennis) heeft, die is verlost. 
Men zou deze religiositeit als een populaire, dualistische 
filosofie kunnen zien, met een sterk romantische, misschien 
zelfs reaktionaire tendentie: Het is de oermens uit de gouden 
tijd van de oorsprong, die als goddelijke verlosser optreedt. 
Hier wordt ten diepste geen uitzicht geboden, maar een 
ontsnapping, een spekulatieve oplossing, die ten koste gaat 
van de werkelijke hoop. Het experiment kosmos is afgeschre
ven, de wereld ligt in duisternis, de mens kan er alleen maar 
uit gered worden. De redder zelf is ook een geredde of moet 
nog gered worden, spotte Augustinus. Een werkelijke door
breking van de uitzichtloze situatie, daarop wordt niet ge
hoopt. Uiteindelijk heerst het noodlot; werkelijk geschiede
nis, die openstaat naar de vervulling, is er niet. Het bestaan is 
gesloten, het draait op zijn hoogst rond in de cirkelgang van 
het opgaan, blinken en verzinken enz. enz. Redding is alleen 
gelegen in het ingewijd-zijn in de kennis (gnoosis) van de 
mythe als verhalende vertolking van de geheimleer met be
trekking tot een àndere, hemelse lichtwereld, waaruit de 
lichtvonk, de ziel in de mens, afkomstig is en waarheen deze, 
indien hij gered wordt, mag terugkeren. Deze leer bezegelt 
de ondergang van het klassiek griekse optimisme, waarin de 
mens zich geroepen wist om de materie te vormen, om een 
redelijke, verlichte kosmos, een bewoonbare polis tot stand 
te brengen. Ook deze kosmos is tot een chaos geworden. Een 
nihilistische fobie bevangt de mensen. Het experiment kos
mos is van buitenaf verwoest. Deze leer weerspiegelt, op 
hartverscheurende wijze, hoe ellendig, hoe geslagen de on
derliggenden waren in deze harde, ja inderdaad duistere 
wereld. 

Men heeft nu wel in het lied, dat wij als onderwerp van dit 
hoofdstuk gekozen hebben, de zg. Christushymne, een chris
telijke versie van deze hellenistisch-gnostieke mythe willen 
zien, maar dat is naar mijn stellige overtuiging, geheel en al 
onjuist. Zeker, er is een terminologische overeenkomst, maar 
die is onvoldoende om er een zo ver strekkende hypothese op 
te bouwen. Ik zie dan nog af van het wetenschappelijk be
zwaar, dat vele exegeten deze hypothese niet proberen te 

36 



staven, maar eenvoudig als uitgangspunt van hun uitlegging 
nemen, waardoor een cirkelredenering ontstaat. Bovendien is 
er geen enkele verlossermythe uit Paulus' tijd volledig be
waard, zodat wat wij hierboven schilderden, is samengesteld 
uit brokstukjes, die wij radend en tastend aan elkaar passen 
tot een enigszins sluitend geheel, waarbij wij een overvloedig 
gebruik maken van latere geschriften uit de tweede en derde 
eeuw. 
De overeenkomst tussen Paulus' (of: het door hem geciteer
de) lied en de gnostieke mythe moet niet verklaard worden 
als een afhankelijkheid. Er zijn nu eenmaal bepaalde woor
den en begrippen, die in die gegeven werkelijkheid, de bo
ventoon voeren. Paulus verkeert, als lotgenoot, in die we
reld, in dezelfde uitzichtloze, fatale omstandigheden. Daar 
wil hij, niet als joodse sektariër, niet als religieuze ijveraar, 
maar in solidaire bewogenheid, het bevrijdende verhaal ver
tellen van de Messias Jezus. Het verhaal als kèrygma -
d.w.z. niet zozeer als boodschap, maar als proklamatie van 
het koningschap van deze Messias - kan niet uit deze mythe 
worden verklaard, maar moet in de taal van deze mythe, als 
ideologische weerspiegeling van de politieke en sociale situa
tie, worden verstaan, en wel als doorbraak ervan, zoals 
bevrijdende taal altijd heenbreekt door de strukturen van het 
reeds gevatte, het reeds begrepene en vastgelegde. Immers 
het vaststaande, het gevestigde wordt hier overtroffen en 
ontkend! Is er bij het dichten van dit lied bewust naar de 
gnostieke mythe gekeken, is het inderdaad met deze mythe in 
de oren geschreven, dan is toch de Christushymne een con
trafact, want als ideologische weerspiegeling is die mythe 
geschikt om contrastmatig de werkelijke bevrijding achter
grond te geven. Het gaat er eenvoudig om, om te zeggen, dat 
Jezus Christus totaal ánders is dan deze oermens-verlosser. 

Dat het Paulus om iets heel anders gaat, blijkt duidelijk, als 
wij letten op het tekstverband, waarin het lied staat. Paulus 
richt zich helemaal niet tot mensen, van wie hij verwacht, dat 
zij zich uit de duisternis en de chaos willen opheffen door een 
spekulatieve geheimleer aan te hangen, die hun de redding uit 
deze wereld belooft. Integendeel, hij zegt: Houdt vol! Staat 
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vast! en laat je niet door tegenstanders beangstigen! geen 
fobie! En als je volhoudt, dan is dát je redding van Godswe
ge. Dat is dus een gans andere sootèria! Als je vaststaat en je 
niet laat beangstigen, dan is dat je heil. Dit is allerminst een 
vluchthouding. Omgekeerd: de vlucht wordt afgewezen. Het 
geldt, op je plek te blijven en niet te versagen. De genade, die 
deze ekklèsia is verleend, is niet gnoosis, maar pistis, d.w.z. 
niet kennis van een geheimleer , maar vertrouwen op een 
man, een mens, Jezus Christus, en dat geloof, die fiducie 
werkt zich uit in een lijden voor en met Hem en ook in 
strijden. Geen sprake van, dat deze mensen zich aan de strijd 
tegen de tegenstand en aan het lijden aan, het volhoudende, 
getrouwe standhouden onder de last van de weerstand, zou
den mogen en kunnen en willen onttrekken. Zij moeten juist 
veeleer in dit lijden en strijden volhouden, vaststaan en eens
gezind zijn, goed op elkaar letten, samenwerken, broederlijk 
op één ding gericht zijn en elkaar hooghouden. Dat is waar
achtig niet de wijze waarop een groep is samengesteld, waar
in ieder voor zich naar verlossing uit het lijden streeft en 
waarin de één het daarin veel verder heeft gebracht dan de 
ander. Immers er waren vele graden van ingewijdheid en vele 
voorstadia van nog niet ingewijd zijn te doorlopen in de 
gnostieke sfeer. Het gaat kennelijk om een gemeente, die 
kritisch middenin de tegenstand, middenin de fataliteit van 
het onrecht staat en daar, lijdend en strijdend, probeert door
heen te breken. In deze gemeente van Paulus is ontdekt, dat 
de passio (het 'Leiden') tot gepassioneerdheid CLeiden
schaft') leidt en dat op de wijze van de passio zelfs onder 
nihilistische omstandigheden weerstand mogelijk is. Om ze 
daartoe aan te moedigen, doet Paulus dan ook een beroep op 
wat 'in Christus' waar en werkelijk is, doet hij een beroep 
met name op de ontferming en barmhartigheid, op de bewo
genheid ten dode met de werkelijke mens van deze messiaan
se Man. Blijkbaar heeft Hij hun deze weg gewezen, niet een 
weg naar boven, niet boven de chaos uitstijgend, maar de 
weg naar beneden tot diep in het lijden en daar standhouden, 
zich in Hem bevrijd weten en dan ook bevrijdend werken. 
Deze gemeente heeft een op de maatschappijen de wereld 
gerichte bevrijdende strategie, een strategie van proëxisten-
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tie, zij is kennelijk een kiemcel van de bevrijding, waarin zij 
krachtens het werk en de weg van de Messias Jezus, vol 
moed en volhardend, gelooft, en die zij in een geest van 
eensgezindheid, wederzijdse versterking, broederlijkheid en 
saamhorigheid, aan de omliggende wereld exemplarisch 
voorleeft, door te laten zien de zegevierende kracht, die 
uitgaat van passie. Het is de passie van deze bewogen ge
meente om door te lijden aan de tegenstellingen, deze in haar 
midden, niet alleen geestelijk, maar ook konkreet te overwin
nen. Zij doet dit alles vanuit een vast geloof in de door de 
Messias Jezus op deze wijze voorgoed bevochten overwin
ning, hoe dwaas dit ook in de ogen der wereld lijkt. Paulus 
laat in dit verband woorden vallen, die om bijzondere aan
dacht vragen. In 2:3 zegt hij, dat ze op één ding gericht zijn, 
zonder enige kenodoxia, een grieks woord dat vertaald wordt 
met: ijdel eerbejag. Wij moeten daaronder m.i. verstaan: 
ijdele jacht naar goddelijke doxa. Maar is dat nu niet juist een 
treffende karakterisering van wat in de gnoosis gebeurt: de 
mens jaagt naar goddelijke doxa en vindt die in de mythische 
spekulatie. Wij noemden dat al een ideologische weerspiege
ling van de hellenistische wereld. Paulus ziet er kennelijk ook 
een ijdel, een zinloos streven fn, een spekulatief-machteloos 
naäpen van de groten en machtigen, dat vernietigend inwerkt 
op de verhoudingen der mensen, in het klein, maar ook in het 
groot. De gnoosis kende dan ook, zoals wij zagen, een 
geestelijke hiërarchie, die aan de kenodoxia alle kansen gaf. 
Daar moet Paulus niets van hebben. De gemeente is daardoor 
gekarakteriseerd, dat de ander er altijd uitnemender wordt 
geacht. De ander is altijd meer, de ander is altijd hoger. Dat 
is een principiële ondermijning van alle hiërarchie. Het is het 
einde van alle machtsverhoudingen. Zo is het dan ook: niet 
ieder lette op zijn eigen belang, zijn eigen baat, maar ga juist 
uit van het belang van de ander. Ik durf deze gemeente van 
Paulus alleen al op deze grond een anti-gnostische groep te 
noemen. 
Het tweede paulinische woord uit de kontekst, waarvoor ik 
aandacht wil vragen, is tapeinofrosynè. Het is het tegendeel 
van kenodoxia, en betekent, volgens het woordenboek (in het 
Nieuwe Testament!): ootmoedigheid, nederige gezindheid. 
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Deze vertaling is zeker goed, maar behoeft toch enige toe
lichting. Het is namelijk in ons christendom gebruikelijk 
geworden, daaronder een morele deugd, een ethische gezind
heid te verstaan. Daarmee kon Friedrich Nietzsche geweldig 
spotten; hij kon in de deemoed niet veel anders zien dan het 
ressentiment van de zwakke, die zijn onmacht tot een deugd 
omliegt. Nu, dit is wel het allerlaatste waaraan Paulus denkt. 
Tapeinofrosynè is voor Paulus in ieder geval iets dat sterk is, 
iets dat door een diepe overtuiging en een grote moed moet 
worden gedragen. Het spreekt niet vanzelf. Het is niet iets 
van berusting. Paulus vermaant de leden der gemeente niet, 
elkaar hoog te achten op morele gronden. Hij vraagt ze als 
discipelen van de Messias nu ook de daarbij behorende disci
pline op te brengen. Hij roept ze op, zich op elkaar in te 
stellen, zich voor elkaar open te stellen, op elkaar te letten, 
zodat ze hun verzoenende dienst aan elkaar en zo aan de 
wereld beter zullen vervullen. Dat vereist tapeinofrosynè. Zij 
moeten naar elkaar luisteren, als musici in een orkest, om 
zuiver en gelijk te blijven spelen. Het gaat om het ééndrachti
ge dienen van de God der bevrijding met alle kracht, met 
gezamenlijke, gebundelde kracht. Zij moeten beseffen, dat 
de zo verschillende ledematen van het messiaanse organisme 
elkaar nodig hebben (1 Kor. 12: 12-31). Maar dan moeten ze 
ook in tapeinofrosynè elkaar hoogachten, elkaar liefhebben. 
Dat wil zeggen: juist in het volhardende vaststaan op de plek 
der vernedering en onderdrukking, juist in het niet-weglopen 
uit de lage staat, ligt de grond van deze messiaanse hoogach
ting voor elkaar. Zij mogen elkaar beminnen als kwetsbare 
mensenkinderen. 
Bij Plato geldt de tapeinotès als de lage mentaliteit, de bar
baarse gezindheid, waardoor de slaaf is gekenmerkt. Hij is 
zelfs de grond, waarom een slaaf slaaf is. Zou hij niet dom, 

. achterlijk, laag bij de gronds zijn, dan zou hij geen slaaf zijn. 
Zo noemen wij de neger lui, omdat hij voor ons werken 
moet. Een slaaf is dus eo ipso barbaars, tapeinos. De positie
ve waardering van deze lage staat, de positieve waardering 
voor het standhouden en volhouden in en niet-vluchten uit 
deze nederige positie, is typisch voor het evangelie, ook 
typisch paulinisch. Het is in ieder geval ook zeer ongrieks, 
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zeer onhellenistisch. Voor Paulus is het kenodoxia, ijdel 
eerbejag, is het als-god-willen-zijn en daarmee oerzonde, als 
je niet wilt zijn wat je bent: een niet-edele, een slaaf, een 
geringe, een mens daar helemaal beneden aan de basis. Het 
gaat om de eensgezinde gerichtheid vanuit die situatie op de 
messiaanse bevrijding. Individuele carrière, kenodoxia, komt 
niet in aanmerking. Het is de gnostieke oplossing die wordt 
afgewezen: zich door spekulatieve kennis verheffen tot de 
hemelse lichtwereld. Paulus verwacht het niet van zo een 
streven naar het hogere, maar van een zich voegen in de 
staat, waarin je bent, de staat van arm, verslaafd, ten dode 
gedoemd mensenkind, om daar diep in de ellende, lijdend te 
verwachten het openbaar worden van de godskinderen, lij
dend te verwachten dat juist de passio als doxa zal onthuld 
worden. Letterlijk zegt Paulus: 'Broeders, iedereen blijve 
voor God in die toestand, waarin hij werd geroepen (1 Kor. 
7:24)'. Dit zegt Paulus omdat de werkelijkheid in de Messias 
Jezus, die de Heer als knecht en de knecht als heer is en die 
dus alles anders heeft gemaakt - de oude wereld gaat voorbij! 
de nieuwe is aangebroken! -, er zo uitziet, dat zij alleen maar 
in een paradox kan worden beschreven, omdat zij immers een 
radikale omkering van al het bestaande is: 'De slaaf, die in de 
Heer geroepen werd, is een vrijgelatene des Heren; evenzo is 
hij die als vrije geroepen werd, een slaaf van Christus'. En 
die twee mogen, in de nieuwe werkelijkheid waarin zij staan, 
in Christus elkaar uitnemender achten in alle nederigheid. Zij 
moeten het hogere niet zoeken, maar zich voegen juist in de 
tapeinotès. 
En die nieuwe werkelijkheid in Christus is voor de gemeente 
een geloofskritische, politieke en sociale realiteit, die alle 
tegenstand van en alle tegenstelling in het bestaande godde
lijk -superieur logenstraft. 
Jezus Christus is dan ook in een totaal andere zin redder, 
sootèr, dan de gnostieke redder. In Filippenzen 3:20 lezen 
wij, dat Paulus - zichzelf insluitend - tot de gemeenteleden 
zegt: 'Wij hebben ons politeuma (burgerrecht) in de heme
len'. Dat wil zeggen: zoals de bewoners van een Romeinse 
colonia (voorzover zij daar het bruggehoofd vormen van de 
romeinse heerschappij, dus niet de slaven enz.) hun burger-
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recht in Rome hebben, zo hebben de leden van deze ekklesia 
hun politeuma (daar zit de stam polis in) in de hemelen. 
Betekent dit, dat ze op aarde, in die hellenistische chaos, 
onder de Romeinse verdrukking eigenlijk misplaatst zijn, 
eigenlijk gevangen zijn, doch in de hemel thuishoren, waar
heen ze ook zullen opstijgen? Nee, juist het omgekeerde. 
Hun politeuma in de hemelen hebbend, vormen zij een colo
nia, een bruggehoofd van Gods Rijk op aarde, vertegenwoor
digen zij de macht van hun koning juist in en over die 
gechaotiseerde kosmos. Zij stijgen dan ook niet op tot de 
hemel, want dat is de verborgen woonplaats van God, van 
waaruit hij in het verborgene - met de Messias aan zijn 
rechterhand - de mens ten goede regeert. Daarom gaat Paulus 
ook verder en zegt: uit die hemelen vandaan verwachten wij 
ook een sootèr (net als de gnostici): onze Kyrios, onze Heer 
Jezus Messias. De hemel is niet de lichtwereld, waarheen de 
verdwaalde en verdoolde zielevonken terugkeren, maar de 
verborgenheid van wat God met een mens vóór heeft. 
En daarvandaan komt dan ook de reäder, diè niet zielen redt 
uit de chaos, maar die de hele kosmos bevrijdt uit de chaos! 
Hij komt dan ook om het lichaam van onze tapeinoosis gelijk 
te maken aan het lichaam van zijn doxa. Hij komt om het 
volhardende lijden, de grote passie van mensen met en voor 
elkaar, te onthullen als dat wat het wezenlijk is: heerlijkheid! 
Hij komt niet de naar het hogere strevenden ophalen, maar 
om de in laagheid, in armoede en verdrukking, in duisternis 
en wanhoop gezetenen te bevrijden en wel met dezelfde 
energie, dezelfde kracht waarmee hij alles, ta panta: alle 
dingen, aan zich kan onderwerpen. Dat wil zeggen: Hij 
bevrijdt ze door de hele boze wereld radikaal te veranderen. 
Hij bevrijdt ze dan ook niet uit de wereld, maar Hij maakt ze 
vrij in de wereld. 
De vernedering, de knechting en verdrukking worden opge
heven, omdat er een geweldige ommekeer plaatsvindt, een 
herwaardering niet alleen van alle waarden, een omdraaien 
niet alleen van hoog en laag, van eerst en laatst, maar ook een 
onderwerping van alle machten en krachten aan de zachte, 
onoverwinnelijke almacht van de gekruisigde. Dat is de ver
vuIling van het Magnificat (Luk. 1: 47-55), dat Maria, het 
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leven van de Messias voelend in haar ingewand, in het 
profetische perfectum zong: 'Grote dingen heeft de machtige 
gedaan (- - -); hij heeft hoogmoedigen in de overlegging 
van hun hart verstrooid; hij heeft machtigen van hun tronen 
gestort en tapeinoi verhoogd; hongerigen met goed vervuld 
en rijken leeg (ijdel, kenous) weggezonden'. Alles wordt 
anders. Hij heeft er de kracht toe. Als God de God van Jezus 
Messias is, kan het niet blijven, zoals het is. Dan wordt alles 
Messiaans. Eindelijk zal de· exodus definitief zijn: slaven 
blijken kinderen van God te zijn en wonen in overvloed. 
Met het lichaam van de vernedering is bedoeld het nooddruf
tige, hongerende en dorstende lichaam, waarmee de geringe 
wordt gechanteerd. De chantage met de schaarste is van alle 
eeuwen! Zo worden deze kleinen aan de leiband gehouden, 
zo worden ze in doodsangst en schuldgevoelens ten onder 
gehouden. Dat is de tapeinoosis. Als de sootèr komt zal Hij 
die armzalige lichamen verheffen uit de ellende en aan zijn 
eigen doxa gelijkmaken. 
Dan zijn zij verlost uit het lichaam van de dood, uit het 
lichaam van het geweld, van de ondergang, van de ellende, 
juist omdat zij geloofd hebben, de fiducie niet verloren heb
ben, volgehouden hebben en uit hun staat niet zijn wegge
lopen. 

Hoe durft Paulus zo te vermanen, zo te bemoedigen, zulke 
oproepen te doen? Hoe durft hij deze mensen zo drastisch te 
verbieden, zich aan ijdele eer te buiten te gaan? Hoe waagt 
hij het, mensen in zo een ellende ook nog de 'innere Emigra
tion' te ontzeggen? Hoe waagt hij het hen de vluchtweg uit 
het materiële af te snijden? Hoe waagt hij het de hoge dromen 
en hogere bedoelingen uit hun hoofd te praten? Is het niet 
bijna onmenselijk, om van deze lieve, kleine mensen zoveel 
te vragen? Wat staat Paulus in Gods naam voor ogen? 
De grond van Paulus' eigen moed en ook van zijn bemoedi
ging is maar één ding en daar doet hij dan ook een beroep op, 
daar appelleert hij aan: dat wat in Christus waar en werkelijk 
is! Die werkelijkheid is voor Paulus de grond van zijn vurige 
hoop, gepaard aan superieure gelatenheid. Van berusting wil 
ik liever niet spreken, omdat er gemeenlijk de défaitistische 
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houding mee wordt bedoeld, die mensen ertoe brengt zich bij 
de onvermijdelijkheid van het bestaande neer te leggen. Dat 
is de andere kant, overigens, van de gnostiek: de ellende, 
de chaos is onvermijdelijk, want het noodlot regeert. Nog 
een stap en wij worden fundamenteel vermaand, als bij 
Nietzsche, om het fatum lief te hebben. Niets daarvan bij 
Paulus. Hij rust in God, d.w.z. hij geeft zich over aan de 
beweging van God, aan de actus purus van zijn heilzaam 
handelen in de Messias. Ik noem dat maar liever dan berus
ting: superieure gelatenheid, want zij vindt haar grond in de 
hoop en niet, zoals de berusting die ons wordt aangeprezen, 
in verdrongen wanhoop. Nog beter zouden wij doen te spre
ken van: volharding en beproefdheid. Dat zijn de woorden 
waar Paulus zelf mee werkt. Het is de lange adem van de 
vurige hoop. Wie het laatst mag lachen, die lacht het best, 
want die lacht met Hem die in de hemel zit (Ps. 2:4). Paulus 
beroept zich op de messiaanse werkelijkheid, zoals deze, als 
voor ons bestemde verborgenheid, in Jezus is openbaar ge
worden. De overwinning is bevochten. Het gaat er nu 'alleen 
maar' om zich op die overwinning in te stellen, om die 
overwinning waar te laten zijn door eruit te leven als ekkle
sia. Het is echter geen overwinning van macht en geweld, 
want zo is de wereld niet te overwinnen. Dat geschiedt door 
liefde en geloof. Vers 5: laat dat het zijn waarop u zich richt 
en waarnaar u zich richt: de werkelijkheid in de Christus 
Jezus. Het gaat er nu om in te zien, dat zijn macht langs een 
heel andere weg werd gevestigd dan die van Rome, dat Zijn 
doxa een heel andere heerlijkheid is dan die van de keizer. De 
weg erheen is anders. De wijze waarop is anders. De kwali
teit ervan is anders. Maar het is wel een konkreet, een reëel 
politiek 'alternatief'. Wie in Christus gelooft, geeft de keizer 
alleen wat des keizers is - en dat is alleen dat wat de keizer 
toekomt voor zover hij doet wat hem te doen staat in het licht 
van de Messias: recht en vrede handhaven voor alle mensen. 
Voor zover de keizer dat niet doet, heeft hij recht op het 
kreatieve verzet van messiaanse mensen. Dat verzet is dan de 
meest vruchtbare gestalte van gehoorzaamheid aan de kyrios 
van deze kyrios, Jezus Christus, en zo ook van gehoorzaam
heid, niet aan deze toevallige keizer, maar aan de keizer als 
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drager van de exousia (de goddelijke volmacht). 
Om nu de gemeente nog eenmaal klaar voor ogen te houden, 
wie Hij is, aan wie alle exousia in hemel en aarde toekomt, 
zodat er geen andere macht is dan de zijne, citeert Paulus de 
Christushymne, die kulmineert in de proklamatie van Jezus 
als Heer en Messias vanwege de weg die Hij ging. 
Zo wordt de andere kwaliteit van deze doxa, van deze exou
sia, van deze heerlijkheid, macht en overwinning bezongen, 
in dit lied, dat geen mythe is die een geheimleer in versleutel
de taal bevat, maar dat het bevrijdende verhaal zelf eenvou
dig vertelt; niet het verhaal, waarin het over bevrijding gaat, 
maar de geschiedenis - in woorden - van het gebeuren der 
bevrijding, het gebeuren der verzoening, het gebeuren van de 
openbaring zelf. Er zit niets achter! Neen: deze Man is zó 
onze bevrijder van Godswege. Zijn weg is de Weg. En om 
die weg gaat het. Die moeten de lezers voor ogen hebben. 
Hijzelf is die Weg. 

Zoals gezegd, het lied bezingt geen mythische gestalte, maar 
een mens van vlees en bloed, een werkelijke mens, die onder 
mensen leefde, met hen verkeerde, hun lot deelde en een 
gewelddadige dood stierf. In het lied zelf (als wij dus afzien 
van de inleidende voorzin, vers 5) wordt de naam van deze 
mens eerst genoemd in vers 10 en later nog weer, met de 
toevoeging Christus of Messias, in vers 11. Het ontbreken 
van deze naam in de eerste vier coupletten (vers 6 tlm 9) heeft 
zeker iets te zeggen. Het schijnt te gaan over een willekeurig 
mensenkind, een ben-adam, maar wel één die anders is. Het 
eigenlijke verhaal van zijn leven wordt in vers 7 en 8 bezon
gen (twee coupletten). Daar gaat een couplet aan vooraf (vers 
6) en er volgen drie coupletten op (vers 9, 10 en 11). Zo 
wordt het ene thema op drie niveaus bezongen. Om het lied te 
verstaan, moeten wij dit ene thema drievoudig tegelijkertijd 
horen: de stemmen verklaren elkaar. Je zou kunnen zeggen: 
je moet het lied lezen, alsof het een systeem was van drie 
notenbalken, die immers ook tegelijk worden gelezen en 
verklankt. Helaas is het niet mogelijk, bij de uitleg zo te werk 
te gaan. Wij zijn wel genoodzaakt de drie stemmen even uit 
elkaar te halen. Wij beginnen echter in het midden, om dan 
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de inzet en tenslotte de doorwerking te 'horen'. 

Vers 7 en 8 
Zichzelf ontdeed Hij, 
Nam aan het beeld van slaaf 
En werd de mensen gelijk. 

In gedrag als mens bevonden, 
Verenigde Hij zich met de onderliggenden 
Geworden als zij gehoorzaam tot de dood, 
Ja tot de dood aan het kruis. 

Hij ontdeed zichzelf van alle streven naar glorie. In Hem was 
niets van kenodoxia. Daar zag Hij helemaal vanaf, geheel uit 
zichzelf, geheel vrijwillig. Het ging Hem niet om eigen eer of 
heerlijkheid. 
Natuurlijk is het mogelijk deze woorden te verstaan tegen de 
achtergrond van de (latere!) twee-naturenleer. Maar dan 
moeten wij wel bedenken, dat Hij geen afstand deed van de 
goddelijke natuur, omdat nu juist het waarachtig goddelijke 
geopenbaard wordt in de knechtsgestalte. De twee-naturen
leer kan ons wel helpen bij het verstaan van dit lied, maar 
moet dan juist niet worden ingelezen. Dan komen wij in 
allerlei moeilijkheden, die beter vermeden kunnen worden. 
Juist als mens, die geheel van zichzelf afziet, is Hij de mens, 
die helemaal er voor de ander is. Hij nam het beeld, de morfè 
van slaaf aan. Dat is geen kwestie van uiterlijke vorm, van 
alleen maar gedaante, neen: Hij werd als mens de minste der 
mensen: slaaf. Zo werd Hij de mensen gelijk. Hij wordt hun 
aller deelgenoot in het lot. Hij solidariseerde zich geheel en al 
met de mensen. Hij lijkt niet alleen maar op ze, maar is hun 
gelijk geworden. Hij is niet anders dan zij. 
Tot zover gaat het eigenlijk nog over de geboorte van deze 
mens, of - theologisch uitgedrukt - over de incarnatie. Die 
incarnatie echter komt tot uitbreken. Zij is niet maar (zoals in 
de gnostiek) een vermomming, een zich verbergen, om zo 
·met een list de boze om de tuin te leiden. Hier is de incarnatie 
werkelijk. Hij is vlees en bloed. Zijn kenoosis, zijn ontkle
ding of ontlediging, betekent juist dat nu de onbedekte waar-
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heid aan het licht komt. Zo is het en niet anders. En dat wordt 

dan nog weer een keer in vers 8 gezegd (couplet 3). In zijn 

gedrag, in zijn handel en wandel, helemaal mens gebleken, 

als mens ondervonden en beleefd, heeft hij zich verenigd met 

de minsten, de onderliggenden, de onderdrukten. Daar was 

Hij thuis bij de schare van vermoeiden en beladenen. Hij 

werd als zij een onderdanige, een ten dode gehoorzame. Ja 

zelfs hun dood, de dood van een slaaf, de kruisdood werd 

zijn deel. 

Vers 6 
Die in het beeld van God bestaand, 

Er niet naar wilde grijpen, als God te zijn 

Wij grijpen nu terug op de inzet. Het lied gaat kennelijk over 

een andere Adam, de ware Adam, en zo over de laatste 

Adam, d.i. de uiteindelijke Mens. 

Hier is de echte Mens. De bedoelde, door God beoogde 

Adam. De evangeliën verhalen van de verzoekingen, waar

aan Hij werd blootgesteld, die ,allemaal in de richting gaan 

van een 'als God' zijn: zichzelf genoeg, onkwetsbaar, al

machtig. 
Maar dat is eerst recht kenodoxia, die Hij anders dan de oude 

Adam, afwijst. Want wie zo als God wil zijn, wordt een wan

god! een despoot! Zo is het God-zijn inderdaad een roof, een 

buit. En die gewelddaad zal zich vermenigvuldigen, er zal 

geen einde aan zijn. Hij echter, deze andere, deze nieuwe 

Adam wilde niet per se als God zijn. Hij ging een andere 

weg. De weg van de 'menselijke solidariteit'. Deze Mens laat 

de ware schepping zien. Alleen in Hem verstaan wij de 

bedoeling van de Schepper. En mogen wij vertrouwen, dat 

alle dingen uit Hem en door Hem en tot Hem zijn, ondanks 

de schijn van het tegendeel. Deze Adam is de eigenlijke. Hij 

bepaalt het menszijn uiteindelijk. En niet de usurpator

Adam. Die is in Hem aan zijn eind. De Adam, die niet als 

God wil zijn, is de Mens, die in het beeld van God blijft: de 

ware beelddrager van God. 
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Vers 9 en 10 
Daarom ook heeft God Hem heel hoog verheven 
En Hem gaarne de naam geschonken 
Die is hoger dan alle namen, 

Opdat in de naam van Jezus 
Elke knie zal buigen 
In de hemel, op de aarde en daaronder 

En elke tong deze gelofte doet: 
Heer is Jezus Messias 
Tot glorie van God de Vader. 

Traditioneel wordt hier een 'wending' gezien: ná lijden komt 
heerlijkheid, na de vernedering de verhoging. Natuurlijk is 
het een wending in het lied. Maar één die geen wending is, 
want er wordt gezegd: dáárom juist! 
God verhoogt Hem niet na het lijden, ook niet uit het lijden, 
nog minder: ondanks het lijden. Maar God openbaart, dat Hij 
achter deze Mens staat; dat Hij in deze Mens zelf tot de 
mensen is gekomen. Hij roept uit, dat deze vernedering tot 
slaaf, deze solidarisering in het lot, deze liefde tot het einde, 
de ware majesteit is. Dit lijden, juist in zijn vrijwilligheid, is 
als daad van liefde, de waarachtige goddelijkheid. Juist als 
slaaf, is Hij waarachtig als God! 
Hij die niet als God wilde zijn, maar minste met de minsten 
werd, wordt door God 'begenadigd' met de hoogste naam, 
d.i. Heer der heren. Deze solidaire mensenzoon regeert. Hij 
heeft de macht in hemel en op aarde. Alles in de kosmos 
buigt dan ook voor Hem, want de gehoorzame is de verhoog
de. Hij regeert over het al met dezelfde totaal andere kwaliteit 
van macht, die Hij als waarachtig goddelijk in de knechtsge
stalte heeft geopenbaard. De knecht is Heer; de doulos re
geert. Zijn dienende liefde, zijn solidariteit in de vernedering 
heeft gezegevierd over alle tegenkrachten. 
Dat is nog niet onthuld. Dat is waar in het geloof in Hem. De 
gemeente van Filippi leeft uit die geloofskritische werkelijk
heid. Zij laat dat eenvoudig waar zijn, zij laat het eenvoudig 
gelden, tegen de hele hellenistische 'nihilistische fobie' in. 
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Waarschijnlijk is deze hymne een dooplied, dat de ekklesia 
samen met de (mondige!) dopeling zong. 
Het is eigenlijk een samen afgelegde eed van trouw aan de 
beweging van God. De dopeling laat zich door de gemeente 
dopen op de naam van de Messias Jezus, de knecht die Heer 
is. De dopeling voegt zich, terwijl hij voor aller ogen zich 
laat onderdompelen in het water, bij de ekklesia en zweert: 
Heer is (voor mij en voor jullie, voor ons) Jezus Messias! 
Hij regeert! Zo waarachtig als ik mij nu laat onderdompelen 
in het water, zo waarachtig wil ik met jullie samen deze 
messiaanse werkelijkheid in mijn leven, voluit: persoonlijk, 
sociaal, politiek, religieus, laten gelden. ' 
Zo is de doop zelf een teken van bescheidenheid: de anderen 
zijn uitnemender. De dopeling zegt: Houdt mij eraan, ook als 
ik zwak ben, ik hoor bij jullie, laat niet toe, dat ik ooit deze 
Messias verloochen. Laten wij ons met elkaar steeds weer 
afvragen, of wij nog steeds gericht zijn op wat ons in Christus 
Jezus, als messiaanse werkelijkheid, voor ogen staat! 
De uitleg moest noodzakelijk kort zijn en laat veel ongezegd, 
wat men in mijn boek over dit lied kan nalezen. De gemeente 
belijdt, dat zij in deze lotgenoot een bondgenoot tegen het lot 
heeft. Als God de God is, die niet met de sterkste bataillons 
is, niet met de machtigsten, maar met de weerloos zwakken, 
als Hij de God der armen is, de God van deze Jezus Messias, 
dan zal het in deze wereld niet blijven zoals het is. Dan zal 
deze verborgen overwinning aan het licht komen. Die dag 
leven wij eenvoudig tegemoet. Karl Barth heeft zijn verzoe
ningsleer onder een tweevoudige titel gezet: De Heer als 
knecht, de Knecht als heer! Deze Heer is geen koning in onze 
zin en een beweging 'Christus Koning' is alleen maar ver
dacht: wij bedoelen dan onze eigen haan koning te laten 
kraaien. Hij is door de gemeente, door de eeuwen heen, 
veeleer als de Goede Herder beleefd, die over de kudde, die 
Hem kent aan zijn stem, regeert door zich voor haar in te 
zetten, want Hij is op genade en ongenade met die kudde 
verbonden. In deze Herder, de Heer als knecht, de Knecht als 
heer, is de meest verwoestende tegenstelling in de geschiede
nis opgeheven. Daarvoor staat Hij borg met zijn bloed! Zijn 
opstanding is er de goddelijke bezegeling van. Hij regeert! 
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Die waarheid is geen idee, maar werkelijkheid, zo zeker als 
deze Messias aan Gods rechterhand zit en wij daarin 'ons 
vlees in de hemel hebben!' In de tussentijd wijkt Hij niet van 
ons 'naar zijn Godheid, majesteit, genade en geest'. Dit is de 
grote omkering, waarvan de Heidelberger Catechismus 
(antw. 49 en 47) spreekt: het zwakke, kwetsbare vlees in de 
hemel; de goddelijke Geest onder ons. Dat is een nieuwe 
wereld, waar totaal andere 'wetten' heersen dan in deze door 
klassen-, rassen- en sexenstrijd verscheurde wereld. 
De· doop is de bede om een goed geweten. Geweten is geen 
anthropologische gegevenheid, maar een eschatologische ga
ve. Het wordt door deze God uit de doodsslaap gewekt en 
richt ons op Zijn toekomst. Ik wil u tot slot van dit hoofdstuk 
een citaat geven van Karl Barth over het geweten. Het in
zicht, dat Barth hier geeft, heeft mij (en misschien gaat het de 
lezer ook zo), voorgoed hoop ik, losgemaakt uit de verenging 
van het geloof tot het innerlijke, het individuele en zo eigen
lijk tot het 'narcistische', waarin het overigens ook in de 
gnostiek bevangen bleef; het luidt zo: 'Als het geweten 
werkelijk de stem van ons toekomstig ik in het heden is, moet 
het bij zijn gebieden in het bijzonder om dè betrekking gaan 
die ons handelen heeft tot het komende, eeuwige Rijk van 
God. De maat, waar wij door ons geweten aan gemeten 
worden, is niet het geheel van ons leven als schepsel: wij 
hebben al eerder vastgesteld: de noodzaak, waaronder wij 
door ons geweten gesteld worden, ondersçheidt zich karakte
ristiek van de noodzaak van onze levensdrang, niet alleen van 
een dwalende levensdrang, maar van de levensdrang als 
zodanig. Het doel, waar wij door ons geweten op worden 
gewezen, ligt boven ons kreatuurlijk bestaan als zodanig. De 
maat, waar wij door ons geweten aan gemeten worden, is nu 
echter ook niet dat, wat ons past als begenadigde zondaren. 
Het geweten stelt zich in ieder geval niet tevreden met de 
gebogenheid, of de gebrokenheid of de deemoed, die onder 
dit gezichtspunt het laatste is, dat van de mens te eisen valt. 
Het geweten is daarom een zo vreemd onrustig ding, omdat 
het ook uitwijst boven de smart van de zonde, die door de 
goddelijke vergeving is getroost, boven de boete voor God en 
boven de dienst aan de naaste. Dat zal het levende, waakza-
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me geweten altijd weer onder verdenking brengen van geest
drijverij, dat het zich niet laat afschepen met de herinnering 
aan natuur- en scheppingsordeningen, maar ook niet met de 
herinnering aan de dialektiek van het christenzijn in het rijk
van-Christus-temidden-van-zijn-vijanden (Ps. 110), aan het 
tegelijk-zondaar-en-gerechtvaardigde zijn (- - -). Het han
delen, dat door het geweten wordt geëist, ligt niet alleen 
(wel: óók t.S.) in deze sfeer, maar het is een handelen dat 
deze sferen op een hoogst eigenaardige wijze overschrijdt 
(- - -). Daarom is het geweten een zo onrustigmakend ele
ment, dat altijd onberekenbaar blijft, zowel voor de enkele 
mens als voor de maatschappij, waarvan dan ook de gemid
delde kerkleiders en politici in de regel niet te veel hebben 
moeten en wel daarom omdat het aan ons handelen altijd ook 
nog weer vragen richt en eisen stelt, die van daaruit helemaal 
niet begrijpelijk zijn te maken en die bovendien alles uit wat 
van daaruit wel is begrijpelijk te maken een derde, eigen 
sfeer van handelen schijnen aan te wijzen'. (Ethik 1928/29 II, 
p. 401 v.). Zo is het ook in Filippenzen 2: de ootmoedige 
gezindheid jegens elkaar, die de apostel aan de leden der 
ekklesia vraagt, is geen imitatie van Jezus, geen doel in 
zichzelf, maar middel, want zij geschiedt met het oog op de 
messiaanse werkelijkheid in Hem. Dat wil zeggen: omdat 
hun een andere mogelijkheid in heerlijkheid voor ogen staat, 
nemen zij hun lot superieur gelaten op zich om het te dragen, 
te verdragen en verder te dragen. De ekklesia is een brugge
hoofd van die nieuwe werkelijkheid, zij is een leerhuis van 
het geweten. Vanwege die gerichtheid moeten de leden leren 
alle kenodoxia d.i. alle zucht tot carrière, al was het een 
gnostiek hemelse, al was het een religieuze, op te geven, zij 
moeten leren ootmoedig te zijn, niet omdat zij in het bestaan
de berusten (neen: dat nemen ze volhardend, gelaten, maar 
superieur, op zich), doch omdat zij berusten in God, omdat 
zij sabbat vieren vanwege de zegevierende beweging van 
God, en zo temidden van alle fobie en alle fataliteit tot de 
zekerheid zijn ingekeerd, die geloof heet en als zodanig een 
impuls is tot daden, niet alleen van liefde, maar ook van 
hóóp! 
Met de Messiaanse werkelijkheid voor ogen laten ze het er 
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niet bij zitten. Maar het zijn geen dolle geestdrijvers; de 
grond van hun hoop ligt in de Messias Jezus, die de liefde tot 
het einde door zijn dood deed zegevieren waardoor zij in alle 
nuchterheid, met lange adem, zich de gelegenheden ten nutte 
weten te maken. Hun geloof is een fides quaerens intellec
turn, een credo ut intelligam en geen credo quia absurdurn. 
Vanuit de door Paulus gestichte kiemcellen, vanuit deze 
leerscholen van het geweten, is in Europa een onttovering en 
een ontfatalisering begonnen, die nog altijd niet uitgewerkt 
zijn. Wee ons, als wij terugvallen in het gnostieke défaitis
me, in de religieuze escape, in de zucht naar individuele 
macht en eer (hoe verfijnd ook), in het narcisme van het 
streven naar heiligheid, in de waanzin der hogere bedoelin
gen. Laten wij ons voegen in het nederige, want alleen onder 
de hopelozen en hulpelozen, onder de geringen en kleinen is 
Gods bevrijdende stem verneembaar. 
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Hoofdstuk III 

DE WARE HERDER 

(Joh. JO: 1-18) 

Als de koning in Israël herder wordt genoemd, is dat geen 
hofceremonieel. Waar hij zo wordt aangesproken, klinkt een 
kritisch-profetische stem. De herder is maatstaf. De koning 
wordt eraan gemeten, of hij zijn ambt als een herderschap 
uitoefent. Het is niet toevallig, dat de oudste koningen van 
het oude nomadenvolk boerenzonen waren, die het herder
schap van hun vroege jeugd af kenden. Saul zoekt de wegge
raakte ezelinnen van zijn vader, Kisj, als hij Samuel ontmoet, 
die hem tot koning zalft. (1 Sam. 9, 10). David moet, nadat 
al ~ijn broers langs het keurend oog van Samuel zijn gegaan, 
bij de schapen vandaan gehaald worden en dan blijkt hij het 
te zijn, die gezalfd moet worden (1 Sam. 16). 
Herder is een diep in de kollektieve ziel van Israël ingeslepen 
archetype; het huist daar als herinnering aan die grote figuur 
uit de tijd van de vlucht uit Egypte èn de daarop volgende 
lange jaren durende dwaaltocht door de woestijn, die met zijn 
grote zachtmoedige hart, zijn hoog besef van roeping en zijn 
minutieuze kennis van de geheimen der woestijn zich inzette 
voor het overleven van deze menigte mensen, deze schare. 
Mozes is het oerbeeld van het waarachtige herderschap. Hij 
is de ware zoon van de nomadische vaderen, de ware knecht 
van hun God. De Hebreeënbrief zegt het schitterend: door het 
geloof heeft Mozes, groot geworden, geweigerd door te gaan 
voor een zoon van Farao's dochter (Hebr. 11 :24). Toen hij 
echt groot werd, heeft hij de hoogheid van de prinselijke staat 
versmaad. Hij koos voor het slavenvolk, waartoe hij behoor
de. (Een parallel met het lied uit Filipp. 2). Hij koos er voor 
met een daad, zo fel, zo aanvechtbaar, dat hij niet meer 
terugkon. Zo werd hij veertig jaar lang, als banneling, herder 
van de kudde van zijn schoonvader Jitro in Midjan. Daar 
heeft hij die minutieuze kennis van de woestijn opgedaan, 
daar heeft hij geleerd met een grote, onafzienbare levende 
have te overleven. Het is ook als herder middenin de woes-
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tijn, als hij, de kenner-bij-uitstek, iets meent te zien dat hij 
nooit heeft gezien (als ziende de onzienlijke, Hebr. 11 :27), 
dat hem de roeping van Godswege overkomt, tegen zijn zin, 
en het hem bewust wordt, dat zijn herderlijk hart, zijn herder
li jke kennis nu in dienst van het slavenvolk moet worden 
gesteld. De gedachtenis aan dit grote, bevrijdende herder
schap van de knecht Mozes, blijft het profetisch kriterium 
van alle politieke leiderschap. Het rijst ver uit boven een 
'goise' titel als koning. Het is waarachtig geen protocol de 
koning zo te noemen. Eerder een profetisch affront. Hoe teer 
beroert Nathan niet met zijn gelijkenis het herdershart van 
David, die dan ook spontaan, juist vanuit dat bewogen her
dershart, zichzelf als koning veroordeelt (2 Sam. 12: 1-7). 
Op zijn troon mag de koning niet vergeten, dat hij nog steeds 
niets anders is dan herder. Is hij zo een met zijn volk, staat hij 
zo voor ze in, trekt hij zo voor ze uit, als een herder voor de 
kudde? Dat is het pastorale kriterium. 
Het is niet toevallig, dat Jezus - volgens Johannes - juist op 
of na het Loofhuttenfeest een rede houdt*, waarin de herder 
één van de belangrijke motieven is. Men zegt, dat het Soek
kotfeest van oorsprong een oud Kananees (wijn)oogstfeest is, 
maar het zou, zoals de andere feesten, gehistoriceerd zijn. 
Dit zal wel waar zijn. Daar zit dan overigens meteen een 
prachtige symboliek in. 
Immers: die Kananese wijnstokken zijn Israël, geplant, uit
gegroeid, verzorgd en wel, ten deel gevallen. Door anderen 
geplant, stonden zij, om zo te zeggen pre-existent, al op het 
volk te wachten in dat wonderbaar vruchtbare land, toen dat 
volk zelf nog ronddwaalde in de barre woestijn. Aan die 
zwerftocht, onder het herder schap van de knecht Mozes, 
wordt dan ook in de loofhut gedacht. Daarom wordt het feest 
in een onvolkomen, wrak onderkomen van bladeren gevierd. 
Daar in die 'tent' gedenkt men Mozes, de grote herder, die in 
die verschrikkelijke ~oestijn, als een ware man Gods, steeds 
weer uitkomst wist te bieden, bij honger, bij dorst, bij ge
vaar. Het hutje mag enige beschutting bieden, meer niet, 

* Ik zet Johannes 10 : 1-18 niet na vers 23; in dat geval zou de rede op 
Chanoeka zijn gehouden (zo bijv. A. Guilding). 
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want in de woestijn is er geen verzekerde veiligheid. Door 
het dak moet de zon binnen vallen, omdat je in de woestijn 
overdag nooit onder de terreur van zijn zengende stralen uit 
bent. Zo worden de Israëlieten weer zeven dagen lang in
dachtig gemaakt wat het is een zwervende kudde te zijn, 
afhankelijk van uur tot uur van de goedgunstigheid van God 
en de liefde en bekwaamheid, de inzet van de door Hem 
gegeven herder. De koning moest dan ook op Soekkot de tora 
zelf voorlezen, om het volk en zichzelf te herinneren aan hun 
verhouding, die is gekwalificeerd door deze oude ervaringen. 
Het verbond wordt opnieuw bevestigd. Onder de herder moet 
er werkelijk vrijheid zijn, al is er schaarste, al is er gevaar,. 
zeven dagen lang mag er geen enkele slaafse arbeid worden 
verricht (Lev. 23). Want ze zijn voorgoed slaven gewéést! 
Tussen Egypte en Kanaän, daar juist in die gevaarlijke, 
bedreigende woestijn, is er geen slavernij . Zij zijn eruit 
bevrijd. De koning heeft herder te zijn! 
Maar wat in de loofhut ook beseft wordt, is dat de bruidstijd 
in de woestijn, die tijd van hemels wittebrood, een intermez
zo was. Het is juist onder de koningen in het beloofde land 
weer misgegaan. Rondom het hof begonnen kwaadaardige 
gezwellen van klassentegenstellingen te groeien. Samuel had 
het, volgens het oude boek, allemaal voorzegd. Een mèlèkh 
is een heidense titel en instelling. Misschien wordt er daarom 
op Soekkot uit dat wonderlijke boek van Kohèlèt gelezen. 
Het geldt als een boek van Salomo, maar dan wel een skep
tisch-geworden Vredevorst (dat betekent die naam) ver après 
la date, want hij weet er alles van hoe het onder zijn (vele) 
voorgangers (die Salomo uiteraard niet had) is gegaan (1: 16) 
en al die wetenschap heeft hem het verdriet vermeerderd. 
Alles wat de koningen gedaan hebben vat deze skeptische 
vredevorst, deze man wiens hart bij het gewone volk, de 
kähäl is, zo samen: ijdelheid der ijdelheden, najagen van 
wind*. 
Hij geeft nogal wat staaltjes van verval met betrekking tot het 
koningschap. Je kunt beter een arme, verstandige jongeman 
hebben dan een oude dwaze koning, die zich niet laat raden, 

*) kenodoxia. zou Paulus zeggen. 
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zegt hij. Om er meteen op te laten volgen: die jongen komt 
uit de gevangenis om koning te worden. Hij was arm. Nu dat 
is toch een prachtige basis tot een goed herderschap. Het hele 
volk loopt dan ook achter hem aan. Vergeet het maar: de 
lateren kijken er dwars doorheen en hebben er geen vreugde 
in. IJdelheid! (4: 13-16). Als je onderdrukking en knechting, 
onrecht ziet, verbaas je dan niet, want de ene machthebber 
loert op de ander en weer hogeren loeren op hen; het is al 
meegenomen als de koning vóór landbouw is (5: 7-8). Weet 
je wat wijs is? Doen wat de koning zegt en beleefd tegen hem 
zijn, en nooit kritisch, je kunt hem toch geen rekenschap 
vragen (8: 1-4). Je moet hem zelfs in gedachten niet vervloe
ken, ook niet in je slaapkamer de rijke vervloeken, want de 
vogeltjes brengen het over (10:20). Het geld trouwens, maakt 
alles goed, zo ligt dat, ook bij koningen, die 's morgens 
vroeg al slempen en drinken tot onheil van het land. Er zijn 
ook andere, betere koningen, maar die zet Prediker er waar
schijnlijk bij, omdat hij zich aan zijn eigen regel houdt, toch 
vooral voorzichtig te zijn. Je zit maar zo fout (10: 16-20). 
Eigenaardig is het - in ons verband veelzeggende - slot
woord, waarschijnlijk van de hand van anderen, die er niet 
helemaal raad mee weten, maar dan toch zeggen: de woorden 
der wijzen zijn als prikkelen, als ingeslagen nagelen zijn de 
verzamelingen daarvan, maar: gegeven zijn ze door één her
der! (12: 11) Kohèlèt betekent man van de kahal, man van de 
gemeente, man van de kudde; ook hij is een herder, een 
vermoeide, die zegt: praat mij er niet meer van. Maar zijn 
hart is brandende in hem. 

Een niet-vermoeid, in zekere zin wel tragisch man, is de 
profeet Ezechiel. Hij is echter even vurig als Prediker. Zijn 
toon is alleen heel anders. Wij spreken dan van een ander 
'literair genre'. Het boek Prediker is chokhmà, Ezechiel 
profeet. Om aan wat ik over Prediker zei meer reliëf te geven 
en ons nog wat nader te laten zien, hoe het kriterium van het 
herderschap profetisch wordt gehanteerd, vat ik hier een 
hoofdstuk (34) van deze profeet samen, waarin hij tegen de 
herders van Israël profeteert. Hierin wordt, evenals bij Predi
ker, een lange ervaring met de koningen van Israël samengevat. 
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Het begint zo. De Heer spreekt en roept Ezechiel: Mensen
kind, profeteer! Ezechiel weet, dat hij dan meteen op zijn 
achterste benen moet gaan staan, fier rechtop, want zo wil 
deze Heer, dat hij naar Hem luistert (2: 1). Hij krijgt te horen, 
dat hij tegen de herders van Israël moet profeteren. En wel 
omdat die zichzelf weiden in plaats van de kudde. Zij buiten 
de schapen uit, ze eten hun vet, kleden zich in hun wol. Ze 
hebben geen enkele liefde voor de kudde, maar beschouwen 
haar zuiver als middel tot verrijking. Wat ziek en zwak is, 
wat verdwaald is, wordt eenvoudig opgegeven. Zulke her
ders doen altijd zo niet bewust, dan toch onbewust aan 
rasveredeling. Het minderwaardige gaat er eenvoudig aan, 
want er is geen winst aan te behalen. Zo is de kudde eigenlijk 
zonder herder. Hij verdwaalt dan ook, valt ten prooi aan de 
wolven, raakt verstrooid. Dan staat de Heer, de ware herder, 
zelf op en zegt: Ik zál die herders! Ik eis mijn schapen terug. 
Ik red ze uit hun mond, uit hun grijpgrage klauwen. God zelf 
gaat nu het herderschap op zich nemen en rechtzetten wat 
onder al dit wanbeleid is scheefgegroeid. Hij brengt Israël 
terug uit de verstrooiing, uit alle landen (het beeld wordt even 
losgelaten) hij gaat ze zelf weiden op de vette weiden van 
Israël. Hij gaat de verlorene zoeken, de gewonde verbinden, 
de zieke versterken. Maar ook - en dat is van een konkreet
heid, waarvoor wij als rechtgeaarde idealisten schrikken, -, 
maar ook gaat hij de sterke, vette, krachtige terugdringen, 
want de grote rammen, de vette schapen, de krachtige bok
ken staan altijd vooraan bij de drinkplaats en lopen voorop bij 
het grazen. Zij vertrappen het gras met hun hoeven en ver
troebelen het drinkwater. Onder dwang zet de herder ze terug 
op hun plaats tussen de andere. Zo richt God zelf tussen de 
schapen. Richten is rechtzetten zonder blinddoek voor, goed 
kijkend naar wat er mis is. De kudde is verloederd onder het 
wanbeleid van de herders; er is onder de beesten een klas
sen-, rassen- en sexenstrijd ontstaan. God zelf zet dat recht. 
God zelf is de verzoener, de richter. Hij verdrijft de egypti
sche duisternis waarin de kudde is geraakt. Want dat is het 
geval: er is slavernij ingevoerd in de kudde, in Israël zelf, er 
is uitbuiting, geweld en onrecht aan de kudde aangedaan en 
zij is er door verscheurd geraakt. God zelf treedt hier als 
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heelmeester op, als een harde heelmeester tegen de uitwas
sen, als een zachtmoedige tegen de geringen. 
En dan stelt God zijn knecht David als herder aan. Dan mag 
Gods knecht David weer Vorst zijn in hun midden. De 
knecht, de doulos (ook wel pais), zo werd Mozes steeds weer 
genoemd (in deutero-Jesaja wordt de nieuwe Mozes van de 
nieuwe uittocht zo genoemd), omdat hij een slaaf der slaven, 
een dienaar der dienaren, aller dienaar, was. Zo is ook Jezus 
in zijn tapeinotès doulos (Fil. 2: 6-11). David, de boeren
zoon, die als herder werd geroepen. Wat mag hij zijn? 
Koning? neen: Vorst. Het woord koning is versleten. Het is 
voorgoed bedorven, zoals het duitse woord Führer. Mijn 
knecht, de herder David, mag vorst zijn ... in hun midden. 
Niet boven ze, niet over ze, maar tussen hen in. En dan zal 
God zich van zijn kant ook niet onbetuigd laten: de regen zal 
op tijd zijn, de bomen zullen overvloedig vrucht geven, het 
land zal vruchtbaar zijn, planten zullen opschieten zo hoog, 
dat iedereen ervan spreekt. Zij zullen veilig wonen, ze zullen 
worden bevrijd uit alle vreemde macht van binnen en van 
buiten. Zij zullen niet langer ten prooi zijn aan de goiim. Er 
zal geen honger meer zijn. En het smaden zal ophouden van 
hen die zeggen: waar is die God van hen nu toch? Want ze 
zijn Gods schapen en elk oog zal dat zien. 
Ik noemde Ezechiel boven tragisch, dat is hij in zekere zin 
ook, maar nu is toch wel gebleken, dat tragiek geen bijbelse 
categorie is. Ezechiel is juist door de teleurstelling van eeu
wen, die in zijn dagen kulmineerde in de wegvoering van 
Juda naar Babel - daar heeft hij geprofeteerd! -, op zijn 
achterste benen gezet, heeft de belofte gehoord, fiducie ge
kregen, kortom: hij is door de ontgoocheling tot zichzelf 
gekomen als 'mensenkind'. Hij blijft de ware herder ver
wachten. Hij geeft het niet op, want de God van de exodus uit 
alle slavernij is zijn God. Die laat hem niet los. Zo wordt 
teleurstelling omgezet in verwachting. 

Dit alles trilt mee in het hart van Jezus' hoorders, als hij op of 
na die gedenkwaardige Soekkotviering uitroept: Ik ben de 
ware herder! Johannes laat Jezus er meteen bij zeggen, wat 
die echtheid, die waarachtigheid van zijn herderschap in-
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houdt: de ware herder zet zijn leven in voor de schapen. De 
ware herder kent de zijne en de zijne kennen hem; daar komt 
niets tussen. De ware herder is de solidaire in leven en in 
sterven. Dat is geen idee, maar de, werkelijkheid, zoals die 
door de kudde zelf diep wordt ervaren. Dat wordt dagelijks 
en materieel waargemaakt. De herder gaat op en onder met 
zijn kudde en zij met hem. Zo is het. Daarom beschermt de 
herder de kudde tegen honger, dorst, koude, afdwalen en 
aanvallen van de wolf. En de schapen weten met al hun 
vezels: die stem is veiligheid, grazige weiden, waterstromen 
en terugkeer in de warme kooi. Die stem is Hij! 
In Jezus' dagen echter is er een inflatie gaande van het 
herderschap, dat eens een zo hoog kriterium kon zijn. Wij 
weten dat onder het rabbinaat het herderschap verdacht is. 
Jezus spreekt in bijzijn van de Farizeeën en hij weet hoe zij 
op herders neerkijken. Wij worden daar elke kerstviering 
weer aan herinnerd: herders zijn lager volk, dat de wet niet 
kent en alle regels van religie en fatsoen schendt, om zo te 
zeggen, een bende dieven en rovers. De evangelist Lukas 
kijkt anders tegen ze aan: juist die verachte herders hebben 
het eerst begrepen, hier is de Messias geboren! en ze zijn 
meteen opgestapt om Hem te zoeken en van Hem te getuigen. 
Dat zal wel een oude legende zijn, maar het is tekenend voor 
Lukas dat hij hem ons heeft overgeleverd. De herder is een 
arme, een slaaf, een huurling geworden in deze dagen. David 
en Saul hebben de kuddes van hun vaders en dus hun eigen 
schapen en geiten gehoed. Zo was het in Israël, volgens de 
tora: elke familie, elke stam zijn eigen erfdeel. Maar dat is 
voorbij in de romeins-hellenistische tijd: de oude voorvader
lijke erfdelen zijn vervreemd en samengevoegd tot latifundia, 
waarover heren regeren, zo rijk en machtig, dat ze meestal 
buitenslands zijn en alles, ook de kuddes, overlaten aan de 
huurlingen, de slaven. 
Nu en dat soort herders doet dan wat er van ze verwacht kan 
worden. Zij hebben geen enkel hart voor de zaak. Zij zijn uit 
op stelen en slachten en te gelde maken. Hoe zou je ook in zo 
een situatie moreel overeind kunnen blijven? Maar het farize
se oordeel blijft hard, omdat zij nu eenmaal deze last zelf met 
geen vinger aanraken. Zij oordelen vanuit een andere situatie 
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vanuit een hoger religieus en ethisch bewustzijn. Zij verbie
den eenvoudig de mensen een schaap of geit van een herder 
te kopen; dat beschouwen ze eigenlijk per definitie als he
ling. Lukas neemt het voor de herder op, zoals hij het steeds 
voor de arme, de verpauperde en daarmee verloederde mens 
opneemt. 
Als Jezus zijn waarachtig herderschap afzet tegen de inklim
mende kleptès kai lèistès, de insluipende dief en rover, die 
voor herder spelen en die hij ook huurlingen noemt, dan 
speelt hij daarmee in op een associatie die er inderdaad bij de 
hoorders is. Maar ze denken er verschillend over, de Fari
zeeën en de schare. Het is een kritisch punt. Misschien dat de 
Farizeeën aanvankelijk met deze uitspraken wel instemden. 
Maar dan blijkt Jezus een heel andere kant uit te gaan met dit 
beeld. Die valse, stelende en rovende huurling-herder is een 
heel andere dan waar de Farizeeën hem voor houden. Die 
suggestie ligt al in het woord lèistès, dat bandiet, ook politie
ke bandiet betekent. Tegen de politieke rebellen gaat het, als 
Jezus van dieven en rovers spreekt. Al die herders, al die 
messiassen vóór hem zijn zo! In drie, in elkaar overgaande, 
verwante beeldvormingen wordt ditzelfde steeds weer ge
zegd. De dief en de rover is dezelfde als de huurling. Wat 
kenmerkt deze figuur, als wij de beelden proberen te begrij
pen? Deze valse herder klimt in dekooi binnen, komt niet 
door de deur, maar van elders. Daaruit blijken al zijn achter
bakse bedoelingen. Hij verovert het hart van de kudde niet 
door zijn herderlijke daden, maar steelt het. Hij dringt zich 
aan de schapen op. Hij komt ergens anders om, maar doet 
zich voor als herder. Hij komt, zegt Jezus, om te stelen en te 
slachten. Hij is dus op zijn eigen winst uit, op zijn eigen 
zaak. De kudde is een middel voor hem om in leven te 
blijven, meer niet. 
De kudde mag zijn zaak verder brengen, mag zijn ideaal 
verwezenlijken al gaat ze er zelf bij ten onder. Hij is dan ook 
een huurling, gedraagt zich als zo een gehuurde herder: als er 
werkelijk gevaar komt, gaat hij er vandoor, duikt hij onder, is 
hij nergens meer te vinden. Hij geeft de kudde eenvoudig aan 
de verdelging prijs. 
Het begint tot de Farizeeën door te dringen, wie dan wel 
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bedoeld zijn; de zeloten. Die maken inderdaad gebruik van 
de massa van het volk. Die paaien de schare met een linkse 
sociale paragraaf in het program: afschaffing van het groot
grondbezit. Dat is de lokkende stem, dat is een vorm van 
'inklimmen'. Want hun hoofddoel is en blijft: de Romeinen 
weg en dan een politieke en religieuze restauratie. En daartoe 
wordt de massa gebruikt, daartoe is zij middel. Dit program 
betekent echter - het kan niet anders - zo niet direct, dan toch 
op de duur: de totale oorlog en daarmee de totale ondergang 
van volk en stad en land. De schare mag middel zijn tot een 
haar vreemd ideaal - eigenlijk het farizeese ideaal, al kozen 
die minder extreme middelen -, en ~ij mag zo middel zijn 
van haar eigen ondergang. Het loopt uit op een massale 
slachting onder de kudde. En Jezus vreest, dat zij zich dan als 
huurlingen zullen gedragen. Immers dit gewelddadige, dit 
geforceerde programma is er één van lieden, wier Heer bui
tenslands is! In dat geval moeten zij wel Gods zaken beharti
gen en zij doen dat dan op hun manier. Op het beslissende 
uur zullen deze huurlingen vluchten en de schare zal het 
gelag betalen met haar kostbaar bloed. Zo gaat dat in de 
geschiedenis. 

Johannes heeft het Jezus horen zeggen, waarschijnlijk nog 
meer met zijn daden, met de daad van zijn leven, dan expli
ciet in deze woorden: Ik ben de ware herder! De ware herder 
klimt niet de kooi ergens binnen, maar gaat door de deur, 
sterker: hij is de deur, d. w .z. de schapen gaan door hem in en 
uit, geteld, bewaakt, gekoesterd. Hij roept ze en ze komen en 
hij opent zich voor ze. Samen gaan ze in en uit, op en onder. 
En dan gaat hij ze voor, loopt beschermend, spiedend naar 
gevaar, luisterend naar ver gehuil, voor ze uit en zij volgen 
hem in de volle gerustheid van hun veiligheid en eten zoals 
alleen schapen eten kunnen, de hele dag door. Zij kennen 
hem en daar komt geen lokkende stem meer tussen, want het 
is goed tussen Je:?:us en de schare. De vonk der herkenning is 
overgeslagen. Zij vertrouwen hem in het diepst van hun ziel, 
in alle vezels van hun lichaam. Zij komen naar hem toe met 
alles wat hen beweegt, met alles wat ze vrezen en hopen, met 
alles dat ze tot vertwijfeling brengt, met al hun vermoeidheid 
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en belastheid, zij komen met de zieken, de lammen, de 
blinden, de bezetenen. En hij is onder ze, temidden van ze, 
als één die dient, als een slaaf onder de slaven. Geen inklim
mer, geen 'infiltrant', geen colporteur ook, maar een waar
achtig bewogene, één van hen, zij ván hem, hij vóór hen. Als 
de schapen door zijn deur gaan - en dat doen ze, dagelijks, 
telkens weer - dan gaan ze dwars door hem zelf heen en 
vinden in zijn grote, in zijn wijde hart veiligheid. Zij zullen 
uitgaan en weide vinden en zij zullen weer ingaan. Het is 
goed tussen Jezus en de schare, wonderen en tekenen schie
ten op als hemelhoge planten, waar iedereen van spreekt. En 
het komt allemaal omdat Jezus zijn leven inzet voor de 
schare. Hij gaat er met zijn hele leven tegenaan. Hij zal dan 
ook zijn liefde en trouw bekopen, neen: bezegelen met zijn 
dood. Die dood is niet het verlies, de nederlaag van zijn 
leven, maar de kroon erop, de goddelijke bezegeling ervan. 
Het kruis is, volgens de woorden van Johannes: een ver
hoogd worden, een hypsothènai. Hic incipit vita nova. Hier 
begint het nieuwe leven, waar de liefde triomfeert. Het kruis 
is geen noodlot, geen fataal gebeuren, wel is het een gerech
telijke moord op de ware herder der schare, die - wij hebben 
gezien dat dit een leugen is - als zeloot en dus als rebelse 
slaaf werd gehangen. Het kruis is juist een ontfatalisering in 
tweeërlei opzicht. De onvermijdelijkheid, de onontkoom
baarheid 'van de politieke macht en van de religieuze wijsheid 
worden ontzenuwd: deze machten worden als leugenachtig, 
als cynisch, als korrupt en funest aan de kaak gesteld, maar 
ook in hun kale machteloosheid aan het licht gebracht. Tegen 
hun wil en bedoelen (zij wilden het omgekeerde) hebben ze 
Jezus gekróónd in wat hij waarachtig was: de ware herders
vorst, die zijn leven inzet, die liefheeft tot het einde. Zijn 
kruis is een troon. Van het hout af regeert hij. Wij mogen het 
kruis niet als een mislukking tekenen in onze theologie. Als 
dat voor God niet zo is, is het voor ons ook niet zo. (De 
theologen moeten het zich voor gezegd houden, want zij 
hebben er een handje van zulke interpretaties te geven om 
dan alles op een verkeerd verstane opstanding te laten om
scharnieren) . 
Het kruis is nog in een tweede opzicht een ontfatalisering. 
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Wel is zijn dood een moeten; Johannes gebruikt in het grieks 
daarvoor steeds het woordje dei, d.i. het moet. Niet elke 
noodwendigheid is echter een (fatale) gedetermineerdheid. 
Hier gaat het om een moeten vanuit de liefde en de solidari
teit. Daarom zegt Jezus: niemand neemt mij het leven af, ik 
leg het af, ik leg het vrijwillig af. Want Jezus' sterven is een 
daad, zijn laatste Jevensdaad. Jezus had in zijn proces kunnen 
spreken, hij had de valse leugens kunnen ontmaskeren, maar 
dan had hij zich moeten distantiëren van de schare en haar 
rumoer rond zijn intocht. Hij had het als een misverstand 
moeten voorstellen. Maar, hoewel het misverstand wekte (Of: 
men wilde het misverstaan), het wàs geen misverstand. Die 
in Jeruzalem ging sterven, hij was waarachtig de Herder, de 
Vorst, de Kyrios. Pilatus had echter al meer huisgehouden 
onder die rumoerige Galileeërs en hun bloed met hun offers 
gemengd. Jezus zwijgt en sterft, als een losprijs voor de 
velen, voor de schare (anti polloon, Matth. 10:45). Hij zet 
zijn leven in voor de schapen (hyper toon prabatoon). Hij 
sterft, opdat zij leven. Het is, juist vanuit dit 'moeten' der 
liefde, een vrijwillig afleggen van het leven. Zo is dit sterven 
niet de dood, maar begin van het vernieuwde leven. Jezus 
wordt het leven niet benomen. Hij neemt het leven, hij legt er 
beslag op. Dat is ook een revolutie, een omwenteling, maar 
een totaal andere dan die van de zeloten. Jezus' God is niet 
buitenslands, niet ver en vreemd, maar zijn Abba; zij kennen 
elkaar en verkeren met elkaar als vader en zoon. Jezus' 
omwenteling is Gods beweging en bevrijding. Jezus offert 
het kostbaarste, dat een mens heeft, zijn leven op als daad 
van gehoorzaamheid, als bezegeling der liefde, in het volle 
vertrouwen, in de zekerheid, dat juist zo die overwinnende 
beweging van Gods revolutie doorgaat en zich doorzet. Hij 
gaf het over aan Hem, die rechtvaardig oordeelt (1 Pet. 
2:23). De zeloot zet het leven van de schare op het spel voor 
zijn eigen ideaal (een ideaal ontstaat altijd in het vacuum der 
verloochening van God!). Jezus zet zijn leven in voor het 
behoud, de redding, de genezing, het eten en drinken, het 
leven, het heil van de schare. Het handelen van de zeloot 
loopt uit op het einde van alle idealisme: de massale onder
gang. Het handelen van Jezus loopt uit op zijn eigen dood als 
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bezegeling van de liefde en zo van het nieuwe leven. Jezus 
zet zich in! Hij is de ware herder. En zo: Kyrios. 
Het is vanwege de inzet van zijn leven, deze materiële solida
riteit, dat de schapen de stem van de herder kennen, de klank 
ervan zich voorgoed ingeprent hebben en zich door geen 
lokker laten bedriegen. Deze stem is weide, water, anti-wolf 
en kooi. Zo ligt het tussen Jezus en de schare. Er is geen 
sprake van een 'aanknopingspunt' voor het woord van God in 
het geweten, de verantwoordelijkheid, het persoon-zijn op 
het religieuze bewustzijn van de mens. Barths toornende 
Nein! tegen Emil Brunner, die zulke voorwaarden had onder
steld, is geheel ter zake. God komt bij ons in de nood, die wij 

. aan den lijve ervaren, maar waarvan wij niet anders weet 
hebben dan juist zo. Wij weten niet eens wat wij zouden 
moeten bidden of vragen. Het weerloze, hongerige en dorsti
ge schaap volgt op zijn magere breekbare pootjes de stem van 
de herder, die de weg weet, de weide, het water en die zich 
inzet. En zó, alleen zo, is het geen stom schaap, maar een 
uiterst kritisch dier. Dat is geen 'aanknopingspunt'. Dit kri
tisch vermogen wordt gewèkt, wordt gecreëerd door de on
dervinding der liefde, door de ervaring met de Herder. Dat 
gaat niet vooraf. Dat ontstaat aan en door hem! Wie zo liefde 
·ervaren heeft, laat zich niet meer begoochelen, niet meer 
bedriegen, is doof voor colportage, immuun voor propagan
da, want bij hem is het geweten gewekt, als hoop en ver
wachting van een nieuwe polis. Hij heeft niets meer in zich, 
waaraan wie of wat ook zou kunnen aanknopen. Hij is uit de 
diepte gered. Uit de slavernij. Uit de dood. Hij heeft de 
herder gezien en zijn inzet ervaren. De herder, die niet 
zichzelf weidt, maar die objectief en subjectief verbonden is 
met de kudde. De herder leeft en sterft met de kudde, als hij 
geen huurling is, want de kudde is ook zijn leven. Haar dood 
is zijn dood. Haar leven is zijn leven. Jezus heeft zich de 
schare gegeven, zijn leven haar gewijd, zodat hij niet meer 
terugkon en ook niet terugwilde. En daarom is het omgekeerd 
ook zo: zijn leven is hun leven. En zijn dood zou hun dood 
geweest zijn, als die dood zijn mislukking was geweest, zijn 
ondergang, omdat hij zichzelf aan de verdelger zou hebben 
prijsgegeven - en dan ook de kudde! Maar zo is het niet: zijn 
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dood als bezegeling van zijn inzet, is de kroon op zijn 
herderschap. Zijn dood is hun leven! Want hij bezegelt met 
dit vrijwillig afleggen van zijn leven precies die inzet, waar
aan de schare hem herkend heeft. Zo een herder vindt leerlin
gen, die Hem gaan navolgen en gaan beseffen, dat wie het 
leven winnen wil, bereid moet zijn het te schenken, prijs te 
geven, te verliezen. Leerlingen, die de werkelijkheid van dit 
herderschap voor ogen houden en ook met diezelfde inzet 
gaan leven. En zo neemt de Herder zijn ·leven weer terug. 
Voor hen is hij de levende juist als de zo gestorvene. Hij kent 
de Vader en de Vader hem - Gods geschiedenis, als de grote 
revolutie waarin de tegenstelling knecht en heer wordt opge
heven vanwege de Heer die knecht en de knecht die Heer 
werd, zet zich overwinnend door. Zo heeft Jezus zijn leven 
aan de Vader overgegeven. Niemand nam het hem af. Hij gàf 
het. 
Nog andere schapen heb ik, die van deze stal niet zijn, ook 
die moet ik leiden en zij zullen naar mijn stem horen en het 
zal worden één kudde, één herder (vers 16). Mij is gegeven 
alle macht in hemel en op aarde (Matth. 28: 18). Dat is geen 
grootspraak. Dat is het visioen van de wereldwijde zegepraal 
van Gods bevrijdende beweging, zonder hetwelk geen mens 
een dag kan leven en zonder hetwelk geen mens hoeft te 
leven als hij de werkelijkheid van deze vorstelijke herder en 
herderlijke vorst in zijn hart draagt. 
Misschien beseffen wij, als wij dit alles tot ons laten door
dringen, dat ons de erkenning van Christus als koning vaak 
veel te vlot is afgegeven. Heel wat aardse macht, door men
sen begeerd, is onder het vaandel bevochten en gevestigd. 
Veel onrecht en geweld is aan de armen gepleegd juist in 
deze naam. Wij beweren dan wel graag, dat het in de praktijk 
helaas is misgelopen, dat de middelen gefaald hebben, maar 
dat de opzet goed was. Maar dat is niet zo. Het kwaad zit veel 
en veel dieper. De leuze 'Christus koning' was van de dag af 
aan, dat het kruis het teken van politieke macht en militaire 
kracht werd, een leugen. Zo is 'Christus koning' in onze 
wereld een leugen geworden, van kruistocht tot Nato. Zo 
wordt de naam van de Messias gelasterd door onze schuld. 
Wij moeten maar niet meer, zo ongebroken, spreken van 
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'Christus koning', want wij bedoelen er als het erop aankomt 
onszelf mee. Laten wij maar van de profeten Ieren, dat een 
woord voor een ~ijdlang versleten kan zijn, opgebruikt, ver
valst. De messias is geen koning, hij is geen Führer ook. Hij 
is leidsman en lotgenoot. En zo is hij: herq~r. Het koning
schap, het politieke leiderschap van deze Messias (er zijn ook 
valse!) is een totaal andere macht, dan wat wij voor macht 
gewoon zijn te houden. 
Het koningschap van Christus is een heilige potestas, een 
heel eigen charisma, dat van de Herder. Het onderscheidt 
zich van de macht als potentie, als macht om de macht, die 
ons laat dansen om het stierkalf en waardoor wij ons laten 
afschepen met brood en spelen. Het herderlijke koningschap 
van de Messias is heilzaam en wordt eraan gekend, dat het 
niet om zichzelfswiIIe wordt uitgeoefend, maar in onvoor
waardelijke dienst aan de mensen. Het zoekt juist, die kuddes 
die zonder herder dwalen of slachtoffer zijn van een huurling, 
een dief en rover. Het is gericht op de vervuIling van de 
liefde, op een wereld, waaraan ook de strukturen door ontfer
ming en barmhartigheid worden bepaald. Het herderschap 
van Jezus Messias is geen idee, die wij moeten verwerkelij
ken. Het (fvangelie is het goede bericht van de praxis, de 
handel en wandel, het woord en het werk van deze Messias, 
die leefde en stierf in de dagen van Pilatus. AIIes wat wij 
gezegd hebben, is afgelezen van de werkelijkheid van zijn 
bestaan onder ons. Zo was hij. Zo is hij. Daarom staat er in 
de evangeliën steeds weer: en het geschiedde! 
Eens, toen en toen, daar en daar, was hij zo temidden van ons 
en dat heeft ons menselijk leven voorgoed veranderd. Sinds 
hem kunnen wij niet meer zeggen, dat gevende liefde, dat 
zichzelf prijsgevende solidariteit aIIeen maar een schone idee 
is, want bij hem was het praxis, dagelijks brood, vleselijke 
werkelijkheid. Dat bedoelt Karl Barth, als hij zegt dat het 
menselijk leven ontologisch bepaald wordt door Jezus. In 
hem heeft de macht der liefde onder ons woning gemaakt. 
Wij mogen deze werkelijkheid in ons leven waar laten zijn en 
uit de boze droom ontwaken, dat wij onbemind zouden zijn. 
Zo wordt aIIe macht om de macht, alle waanzinnige potentie 
in de krisis gebracht. Zij heeft afgedaan. 
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In hem en door hem mogen wij er in de praktijk van het leven 
op vertrouwen dat onrecht, geweld, knechting en verdruk
king op den duur machteloos zullen blijken. Deze negatieve 
krachten kunnen wij niet te lijf met ideeën als de drang van 
het leven, de vitaliteit van de liefde, de dynamiek van het 
hogere willen, de doelgerichtheid van de wereldmaterie, de 
barende schoot van het al. Ideeën zijn niet tegen de chaos 
opgewassen; zij zijn er eerder uit afkomstig, van de weerom
stuit! Wij hebben er meer aan, als er Eén naast ons is, bij ons, 
in ons lot, in ons leven, die sterk is in zijn liefde en die zich 
inzet voor ons en zo bewijst, bezegelt, openbaart dat het waar 
is: de liefde blijft. Tegenover de waanzinnige mogelijkheid, 
dat de chaos ons overmeestert, tegenover het uitbreken van 
het niets staat 'alleen maar' de werkelijkheid van de Man van 
Nazaret, als openbaring van Gods genezende handen en zijn 
bewogen hart. Dat is alles! Zo is God of hij bestaat niet. 
Als zijn leerlingen gaan woekeren met hun talent van liefde, 
doen zij dat in het vertrouwen, dat het vrucht zal dragen, 
veelvoudig. Niet omdat alle katten op hun poten terecht 
komen. Er is geen wetmatigheid in de geschiedenis, die alles 
doet uitlopen op een groot, verheven doel. En er is zeker 
geen reden om te vermoeden dat wij daar al bijna zijn aange
komen: Wel is er het geheimenis van de geschiedenis: dat 
deze Messias-herder regeert temidden van zijn vijanden, te
midden van en tenslotte ook over de tegenkrachten. Als dat 
zo is, heeft het zin om de waarheid der liefde, zoals deze in 
zijn leven is bezegeld en verwerkelijkt, in ons leven toe te 
laten om die te doen. Dan heeft het ook zin, lief en leed te 
delen met de herderloze massa, zoals ook hij deed. Deze 
herder maakt de wereld nieuw, niet om haar op te lappen, 
want dat gaat niet. Er blijft geen steen op de ander. De wereld 
gaat voorbij. Het kwaad is te diep geworteld om het te 
kunnen uitrukken. Het rijk van de Messias is dan ook radi
kaal anders. Toch maakt hij de wereld ook niet nieuw door 
haar op te blazen, want de vruchten van de geest, de vrede en 
de vervulling bloeien niet op puinhopen. Vernietigen is geen 
scheppende lust. Wat doet de messiaanse mens dan wel? 
Gelaten, rustig, maar in wezen goddelijk-revolutionair, gaat 
hij op bezoek in de gevangenis, ook al is er 'Kontaktsperre' . 
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Gaat hij naar de synagoge, ook al wordt er de wet gepredikt. 
Bezoekt hij de zieken, ook al is het virus dodelijk. Huisvest 
hij daklozen, ook al is hijzelf een zwerver. Hij is zonder 
krampachtigheid een vrij mens, die konkreet, praktisch he
lend en helpend, dienend, zich gevend onder de schare leeft 
en zich inzet voor haar bevrijding. Hij kan wachten. Zijn rijk 
is geen wonderding, maar een wonderlijk, hooguitgroeiend 
vruchtbeginsel. Het waait over de wereld en opent de harten. 
Als heelmeester van gebrokenen, als leidsman van gedémo
raliseerden, als lotgenoot van ten dode gedoemden heeft hij 
zo de kritische waarheid van God over onze wereld en haar 
strukturen geopenbaard. In h~m is deze waarheid tot een 
werkelijkheid, een konkrete kracht in de geschiedenis gewor
den, een doorgaande beweging, waardoor wij ons mogen 
laten meenemen. De glorie is aan de Messias der armen. 
Is nu de liefde de nieuwe wet? Nee. Wet en liefde sluiten 
elkaar uit. Liefde is overvloedig, wet is minimum. Het evan
gelie is het blije bericht over een nieuwe praktijk van liefde, 
die onder ons is begonnen door de Messias-herder. Zijn 
leerlingen horen zijn roep, trekken hun bootjes op de wal, 
laten hun bedrijf achter, raken op drift en volgen Hem, 
getrokken door zijn licht, gefascineerd door zijn charme, vol 
van zijn aanstekelijke fiducie. Het leven van een Messias
leerling voltrekt zich in de navolging, het gaat van woord tot 
woord, van beslissing tot beslissing. De leerling heeft leren 
bidden: 'Kome Uw rijk!' Wat moeten wij nu doen? Er is 
geen marsroute, geen program; er is geen wet, ook geen 
nieuwe, er heerst geen mode, geen dwang. Wat heerst is zijn 
geest, de kracht van zijn opstaan uit de doden. Zo treden de 
leerlingen tevoorschijn uit hun 'zondegraf' , uit wanhoop, 
traagheid, hoogmoed en ongeloof. Het geweld gaat zich nu 
tegen hen keren, want ze worden, als Hij, een gevaar voor de 
gevestigde machten. 'Als gij goed doet, en dan lijden moet 
verduren, dan is dat genade bij God (1 Petr.2:20)'. Zij 
beginnen op de herder te lijken, want ze leven uit zijn 
werkelijkheid. En daarom zijn ze in hun opstand, in hun 
verzet hartstochtelijk (vol 'Leidenschaft') en tegelijk rustig. 
Juist omdat zij zeker zijn, niet te kunnen worden gescheiden 
van de liefde van Christus, ook niet door lijden en dood, zijn 
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ze moedig, niet verbeten, niet gewelddadig, maar ontspan
nen, uitgetild boven eigen vrezen en vooral mild. Toch zijn 
het dappere mannen en dappere vrouwen. Wie één van de 
kleinen ergert, kwaad doet of bedreigt, krijgt met ze te doen. 
De liefde kan hard toeslaan, als het moet. Onrecht en geweld 
kunnen echter niet met het eigen middel worden verdreven, 
dan keren ze zevenvoudig terug. Maar zij blijven niet on
weersproken. Deze weerspraak met woord en daad is de 
roeping der gemeente, zo waar haar heer en meester een 
herder is, die zich heeft ingezet. 
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Hoofdstuk IV 

OPSTANDELINGEN 

Nauwelijks zijn de Hebreeën uit het slavenhuis Egypte ontko
men, of de bevrijden beginnen terug te verlangen naar de 
oude, gevulde vleespotten, naar de velèrlei vis, de komkom
mers, de meloenen, de ajuinen, het look en de uien. Van de 
overvloed waarvan zij zich overdreven voorstellingen ma
ken, alsof die voor hen zelf en niet voor hun Heren bestemd 
was geweest. De mens zou naar vrijheid verlangen, zoals een 
gekooide vogel het doet. Maar het is niet waar. Wordt de 
kooi geopend, dan blijft de vogel zitten op zijn decimeter 
lange stokje. Op zijn hoogst klapwiekt hij een paar maal, 
maar dan overvalt hem de ruimtevrees en hij schikt zich in 
zijn gevangenschap, nu met geopende deur. Als de mens de 
vrijheid geboden wordt, dan schrikt hij er voor terug. De 
vrijheid jaagt angst aan; fear of freedom, het is de oorzaak 
van veel ellende. Paulus heeft daar weet van, als hij waar
schuwt: 'jullie hebt niet een geest van slavernij ontvangen om 
opnieuw te vrezen. De messias heeft ons bevrijd, opdat wij 
waarlijk vrij zouden zijn. Daarom moeten wij standhouden in 
de vrijheid en ons niet opnieuw een slavenjuk laten opleg
gen'. Paulus kent zijn mensen. De terugval achter de bevrij
ding, opnieuw in de vrees, lijkt onnatuurlijk en dus onwaar
schijnlijk, maar dat is een vergissing, het is een oude geschie
denis, die zich herhaalt, want de mens is van nature een 
angstig wezen. 
In de oude, joodse paaslegende gaat het initiatief tot de 
bevrijding niet uit van de Farao en de machtige clique om 
hem heen. Daarover hoeft niemand zich te verbazen, behalve 
zij, die tot op de huidige dag, tegen alle ervaring in, de 
bevrijding verwachten van een wonderdadige bekering der 
machtigen, die plotseling van zichzelf zouden gaan walgen 
en die, wat ze zo wreed veroverd hebben, zouden opgeven. 
Het oude verhaal leert ons, schrijnend maar helder: er is 
alleen maar een toenemende verstokking van Farao's hart te 
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verwachten, als van hem de vrijheid wordt verlangd, en een 
rijke variatie van emancipatoire schijnmanoeuvres. Mozes 
bereikt dan ook met zijn aandringen het omgekeerde van wat 
hij beoogt en haaIt zich bovendien de verwijten van het 
slavenvolk op de hals. Wel zo gewichtig echter is het, op te 
merken, dat het initiatief ook niet uitgaat van het verdrukte 
volk zelf. De slaven zijn zo gedemoraliseerd, zo geestarm, zo 
afgetobd, dat er bij hen geen spoor van de hoop, die nodig is 
om in actie te komen, meer is te vinden. Zij zuchten, kreu
nen, schreeuwen onder de druk en het geluid ervan sterft weg 
in de wijde Egyptische ruimte. Hij droomt zelf niet meer van 
vrijheid, deze slaaf. Hij is de god van zijn vaderen, de god 
die Abraham deed uittrekken naar het beloofde land, allang 
vergeten. Door het geweld van de slavernij zijn hem de 
hersens gespoeld, door het dreunen van de kommando's is 
hem de geest uitgeblust. Een doodsgeur ten dode hangt over 
de slavenhutten, walmen van versuffing en verdrongen 
wanhoop. 
Ligt het initiatief dan bij de voorman, bij de revolutionaire 
leider? Ook niet. Als het aan, hem lag, was hij liever bij de 
kudde van zijn schoonvader in Midjan gebleven. Als het voor 
iemand een zelfoverwinning was om zijn roeping op zich te 
nemen, dan voor Mozes. Voor hem graag een ander. Het 
initiatief komt van elders. Het overkomt Mozes. Het over
weldigt de Farao. Het stuwt het volk als een vloed. Geef het 
een naam! Het is, zoals het er is; het steekt op als een wind in 
de woestijn. Het brandt, lichtend, maar verteert niet, zoals 
natuurlijke vlammen. Wat is de naam ervan? 0 Hij! Plotse
ling als een schicht, recht van boven neerslaand, is Hij daar, 
stralend als Subject van de geschiedenis, Hij, die zijn bevrij
dend woord-dat-daad-is spreekt. Tot verbazing van allen. 
Niemand weet wat hem overkomt. Het is de Naam, die in een 
oogwenk, een punt des tijds, de hemel en de aarde verenigt 
tezaam, een enig ogenblik, waardoor de tijd wordt besneden. 
Dat wil zeggen: de tijd wordt ontzet uit zijn 'vaderlijke', 
zelfproducerende macht, de tijd wordt geopend voor de ad
vent. Tijd wordt door de openbaring van deze Naam tot 
geschiedenis. Gedemoraliseerde slaven, de dood op de hie
len, sloffen, tot hun eigen verbazing, onwillig, maar toch 
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aangedaan met een puur-waanzinnige verwachting hun vrij
heid tegemoet. Hij is het weer! Is Hij goed of niet? 
Als gemeente zijn wij geroepen de blijde mare van dit opstan
dingsgebeuren, de levenwekkende stem van de Verborgene, 
die de dodelijke fataliteit doorklieft, in gedachtenis te roepen. 
Dat is ons toevertrouwd: wij mogen het woord der verzoe
ning, dat onder ons is opgericht, verkondigen. Wij mogen er 
dienstbaar aan zijn met woord en daad; Dat is onze opgave, 
niet meer, maar ook niet minder. De grote vraagstukken van 
onrecht en geweld kan de gemeente niet oplossen, maar wel 
kan zij de mensen bemoedigen, door te wijzen op dit ondeel
baar moment. Daarom zegt de gemeente niet: 'Verweile doch 
du bist so schön'. Nee, zij stelt dit ondeelbaar moment in 
haar verkondiging present, zij doet er een beroep op. Want 
door dit veelbelovende gebeuren, dat als initiatief ongrijpbaar 
is, maar dat ons voorgoed tot geroepenen en gegrepenen 
maakt, is de hoop tot leven gewekt, de geest van de slavernij 
opgeheven, de ban van de angst gebroken om plaatste maken 
voor een onzegbare, onverwoestbare fiducie. Houdt daaraan 
vast, zegt Paulus, houdt moed en val niet terug in de vrees. 
Laat je als opgestane uit de doden niet, nooit meer kisten 
door het lot. Want Hij is er - de Messias. 
Nu gaat God echter, zoals onze vaderen ter snede zeiden, 'de 
weg der middelen'. God handelt niet mirakuleus, als een 
magiër, buiten de oorzaken om. Hij gaat ook niet met de 
mensen om als stokken en blokken, alsof het dingen waren. 
Integendeel. Gods geschiedenis met de mensen is een gebeu
ren van partnerschap. De hele goddelijke activiteit is gericht 
op bevrijding en vermenselijking van de mens en is dus 
gericht tegen Verdinglichung van de mens, tegen vervreem
ding. Mensen zijn geen dingen, die men gebruiken mag, die 
gefunktionaliseerd kunnen worden, maar mensen zijn Gods 
kinderen, bestemd tot glorie en mitsdien behept met de lasti
ge kwaliteit: vrijheid. Tot lijden, tot verdriet en kommer, tot 
honger en dorst zijn ze niet bestemd. Alleen dat lijden, dat tot 
bevrijding dient en op de weg daarheen onvermijdelijk en 
noodzakelijk gedragen en verdragen moet worden, mag zin
vol heten, juist omdat het voortkomt uit de opstand, het 
verzet tegen het zinloze lijden van mensen, die tot dingen zijn 
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gemaakt. Ja zeker, de heerlijkheid van de toekomende vrij
heid is de vrucht van het lijden, de heerlijkheid is zelfs de 
zegevierende gestalte die dit solidaire, messiaanse lijden 
krijgt (of liever: altijd blijkt gehad te hebben) als het de 
weerstand voorgoed heeft doorstaan en gebroken. Geen gro
tere, geen diepere vreugde dan die waarin het geleden ver
driet en de doorstane ellende wordt verzwolgen. 

De weg naar de vrijheid is een vluchtweg, geen parade
avenue, die onder triomfbogen doorgaat, maar een smalle, 
steile weg, waarlangs de slaaf ternauwernood ontkomt. De 
weg der middelen is niet glorieus. Het is niet de vitaliteit van 
de mens, niet zijn geestkracht, niet zijn kreativiteit, zelfs niet 
zijn messiaans verlangen en andere virtuoze, religieuze talen
ten, waarvan de Verborgene gebruik maakt in de eerste 
plaats. Zij mogen ook wel meedoen, allemaal op zijn tijd, 
maar dat mogen veel lager aangeschreven, veel minder ver
heven eigenschappen ook. Als wij op deze hoge kwaliteiten 
waren aangewezen, dan was de verstarring een ijzeren wet. 
De dynamische gezindheid van gisteren slaat om in de on
geïnteresseerdheid van morgen. Professionele leiders nemen 
het heft in handen. De fantasie, hooggeroemd, even aan de 
macht, verkommert in onmacht. De massa is onbekwaam tot 
souvereiniteit, zodat de souvereiniteit die van het volk uitgaat 
nooit meer bij het volk terugkeert. Roeping wordt funktie, 
funktie wordt vaste betrekking, bureaukraten nestelen zich 
achter de schrijftafels. Zo heerst spoedig het evangelie als 
een nieuwe wet en de letter van die wet is nog dodelijker dan 
die van de oude, omdat de gewetens er eerder door gebonden 
worden. 
Het is niet de vitaliteit, het is niet het religieuze verlangen, 
het is niet de eigen geestkracht of vrijheidsdrang, waardoor 
de Hebreeën worden bevleugeld om het wijde luchtruim te. 
kiezen. Dat is alles veel te heroïsch. Een paar maal wordt hun 
gezegd, dat ze toestemming hebben om te gaan, de kooi 
wordt opengezet, maar de vogel vliegt niet uit. Dat kan toch 
niet waar zijn? Zij zetten Mozes voor schut! Zij zijn als 
verlamd, als doof. Zij vinden de moed niet. 
Misschien maakt God wel gebruik van de genoemde, edele 
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eigenschappen van de mens, maar Hij kent zijn pappenhei
mers en bouwt er zijn heilsplannen niet op, want die talenten 
zijn als drijfzand. Een ding is maar zeker als het om de kudde 
gaat: zij staan samen verworteld in de lotsverbondenheid, 
niet Kantiaans vrijwillig, hoogburgerlijk idealistisch, bezield 
van verheven gedachten, maar objectief-materieel, tezamen 
bedreigd, tezamen geknecht, tezamen ten dode opgeschre
ven. 
Zoals Jezus en de beide lèistai (rovers, terroristen) aan hun 
kruisen: die drie daar vormen de eerste, ontwijfelbare christe
lijke gemeente. Dat ene zekere doorbreekt de verstarring. Dat 
wil zeggen: daaraan moeten wij steeds weer herinnerd wor
den om tot een doorbreking van de verstarring te komen. Zo 
vonden de Hebreeën in Egypte ineens die wonderlijke man 
Mozes, zachtmoedig als hij was, opvliegend ook, naast zich 
in de smaadheid, naast zich in het van alle kanten oprukkende 
geweld. Niet omdat Mozes dat graag wilde, maar omdat hij 
daartoe onweerstaanbaar, onverzettelijk werd geroepen, zo
dat alle verweer ertegen niet baatte. Het moest alzo geschie
den. Hij had het niet gezocht. En dàt is het - wat die 
Hebreeën toen heeft aangedaan met hoop, al stonden ze pas 
op uit de slavernij toen het helemaal niet meer anders kon. 
Aanvankelijk leek het, of Mozes alles voor ze verknoeide: de 
slavernij werd door zijn drijven zwaarder en zwaarder. Tot de 
konflikten zo hoog waren opgelopen, dat er niets anders meer 
op zat dan te gáán, eindelijk te wagen wat geen slaaf durft: op 
te staan van tussen de ten dode gedoemden vandaan. Het is, 
menselijk gesproken, nauwelijks meer dan de moed van de 
wanhoop: ze hebben niets te verliezen dan hun ketenen en 
niets te verwachten dan hun gewisse ondergang. Nadat de 
wurgengelen waren rondgegaan, de Egyptische jongens do
dend, de Hebreeuwse, in hun met bloed gemerkte hutten, 
sparend, hadden ze ~iets meer vóór zich dan de totale wraak, 
langzaam, cynisch, maar zeker, want dit was de laatste, 
verschrikkelijkste van de tien slagen in Farao's gezicht. Pas 
dan vatten ze moed. De wraak jaagt ze na tot hij wordt 
verzwolgen in de wateren van de Schelfzee. Sidderend, de 
schrik nog in de benen, de worm van de moedeloosheid nog 
knagend aan hun harten, staan zij aan de overzijde, de ont-
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snapte slaven en breken uit in een lied, dansen van vreugde 
bij de tamboerijn van Mirjam. Hun murmureren straks is veel 
minder verbazingwekkend dan dit lied ternauwernood aan de 
kolkende riet zee . ' 
Dat is de weg der middelen, die God gaat. Geen hooggeeste
lijke weg, geen weg van hooggestemde bedoelingen, geen 
weg van idealisme, maar een weg waarlangs kwetsbaar vlees 
een veilig heenkomen vindt, materiëel, laag bij de grond. 
Helemaal in de diepte, waar het niets hen aangrijnst vinden 
de vermoeiden en beladenen troost en moed, omdat Hij met 
ze is in de gedaante van één die zonder het gezocht te hebben, 
toch bij ze, toch met ze is, objectief en materieel lotsver
bonden. 
Het is dan ook niet het proletariaat, dat op zichzelf en vanuit 
zichzelf subjekt van de bevrijdingsgeschiedenis is. Wij mo
gen de armen en geringen niet met deze zware hypotheek 
belasten, met dit gouden dak van hoge verwachtingen, waar
aan ze nooit en nimmer kunnen 'voldoen. De machtigen 
willen niet. De armen kunnen niet. Subjekt van de geschiede
nis is Hij, die de Hebreeën, de armen en geringen dezer 
wereld verkiest in hun lage staat, in hun situatie van bedrei
ging en in hun ondergang en vernietiging, om daar een 
bondgenoot te ontmoeten, die hun lot deelt en die ze voor
gaat, als een herder, door slavernij en dood heen, naar de 
verlossing, de vrijkoop voorgoed. ' 
Wèl verstaan: zij worden niet verkozen omdat zij arm zijn, 
alsof armoede een voorrecht was, alsof die chaotische ver
schrikking een mystiek privilege was, maar zij worden ver
kozen in hun armoede. De weg van het heil begint daar, 
onderaan. Want daar slaat de Mensenzoon zijn tenten op. 
Waar niet op dit levende woord, midden onder ons in de 
geschiedenis, wordt vertrouwd, op dit flitsende blijk van zijn 
tegenwoordigheid, maar toch weer op menselijke eigen
schappen of op historische wetmatigheden, al was het de 
wetmatige golfslag der revolutionaire beweging en de revolte 
als existentiaal, dan zal de opstand altijd weer uitlopen op 
verstarring. De waarachtige opstandelingen leven uit de 
kracht van de opstanding. 
Als de revolutie van God niet ook' onszelf aangaat, ook 
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onszelf juist in onze sterkste en nobelste eigenschappen kriti
~eert, wordt zij uitgeleverd aan fanatici en hun geweld, aan 
functionarissen en hun bureaukratie. Waar zij ons niet aan
gaat en ons niet troost in onze zwakte, daar vervalt zij in 
wanhoop en traagheid. In beide gevallen, die in de grond van 
de zaak identiek zijn, zal de geschiedenis verstarren en ver
worden tot een wreed noodlot. Maar waar de Geest van de 
Heer is, daar is vrijheid. 
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Hoofdstuk V 

VIER KONKLUSIES 

1) Geknechte, verachte en vereenzaamde mensen worden in 
de bijbel niet getroost met beloften aangaande een buiten
werelds hiernamaals, waar zou worden goedgemaakt wat 
hier en nu niet deugt. De bijbel schept geen illusies, zoals 
de religie, maar verstoort die. De bijbel verbloemt ook de 
hardheid van het menselijk lot niet. De belofte van de 
bijbel luidt: de zondaar gerechtvaardigd, het kromme 
rechtgezet", deze aarde nieuw, dit leven eeuwig. 

2) Deze hoop op vernieuwing van de wereld en deze fiducie 
in het geleide van de geschiedenis kunnen alleen aan de 
ellendigen verkondigd worden door mensen, die zich door 
hen aangezien weten en tot hen komen in een praxis, die 
daarom van hoop en fiducie getuigt, omdat zij werkelijk 
bevrijdend is. 

3) Deze messiaanse praxis geschiedt in solidariteit met de 
mens in nood die op de voeten wordt gezet, zodat hij weer 
rechtop kan gaan, en in loyaliteit met de eigen bevrij
dingsbeweging der armen, zodat tegelijkertijd de omstan
digheden, waaronder de mens in ellende en hopeloosheid 
geraakt, worden aangeklaagd en veranderd. 

4) Tot zo'n praxis komt het alleen bij mensen, die ten aan
zien van het eigen leven en het eigen levensonderhoud 
onbezorgd durven te zijn, omdat zij zich aan de menselij
ke konditie niet voorbarig willen onttrekken door vorming 
van macht en rijkdom. Zij hebben er in de Messias weet 
van, dat de liefde die op de korte baan schijnt te verliezen 
op den duur winst is en dat het zin heeft zich in te zetten, 
ook als men er onder doorgaat. Dit messiaans menszijn is 
geen eigenschap van edele mensen, maar een roeping, die 
dwars ingaat tegen de 'oude Adam', d. w . z. de atavisti
sc he of misschien zelfs 'natuurlijke' drift tot zelfbehoud 
en wil tot macht. 
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Hoofdstuk VI 

DE VROUW GAAT VOOR 

De bergrede heeft geen ethiek voor de nieuwe wereld van het 
Godsrijk, daarvoor is zij te vol van de oude wereld, waarin 
mensen nog treuren, nog honger en dorst hebben en vervolgd 
worden. Jezus steekt zijn volgelingen een hart onder de riem. 
Hij verkondigt geen moraal, want moraal weerspiegelt altijd 
het bestaande, moraal hinkt altijd achter de feiten aan. Hij 
roept zijn leerlingen op, als bevrijde en bekeerde mensen te 
leven, reeds hier en nu, omdat het Koninkrijk van God juist 
aan het hier en nu nabij is. Daar waar ik sta, heb ik het te 
wachten! Daarom geldt het in deze wereld niet conform aan 
het schema ervan, niet aangepast aan de strukturen ervan, 
niet 'wereldgelijkvormig' te leven, maar geheel anders, be
proevend wat Gods wil is, luisterend, gehoorzamend, te 
existeren. Dat is eerder een appèl om de gevestigde moraliteit 
te doorbreken in de richting van echte gehoorzaamheid aan 
de levende stem en tedere sensibiliteit voor de beweging van 
God. Jezus wil ons geen schuldgevoel bezorgen; zo een 
mentale wreedheid mag men de heel maker niet toeschrijven. 
Voorzover Luther dat deed, was het, denk ik, de oude mon
nik die nog sprak. Alsof het verwekken van schuldgevoel 
doel zou kunnen zijn; het is misschien wel het effekt van de 
bergrede, dat zij schuldbesef wekt, maar juist omdat dit 
effekt niet-bedoeld is, is het een echt schuldbesef dat wordt 
opgewekt. In het andere geval worden aIleen komplexen 
voortgebracht. Het gaat er Jezus om, dat zijn volgelingen het 
wagen om zijn getuigen, zijn martyres in deze wereld te zijn, 
door anders, door nieuw te leven, door in opstand te komen, 
vredelievend, maar daarom niet minder fel en vooral vol 
passie (in de beide betekenissen van het woord). Werkelijk 
kritisch zijn kan aIleen vanuit een bewust verkeren in de 
krisis. Zij zijn het zout der aarde en het licht der wereld. Nu, 
zegt Jezus, weest dat dan ook! 
Een kras voorbeeld van dit messiaanse nonkonformisme van 
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Jezus is zijn verzet tegen de diskriminatie van de vrouw in de 
oude wereld. Zij heeft er geen werkelijk deel van leven; zij 
kan er niet tot zichzelf komen, zij is er objekt. Slavin-zijn is 
nog erger dan slaaf zijn. En een vrije vrouw is eigenlijk toch 
nog een slavin. In het Rijk van God echter zullen de laatsten 
eerst komen. Nu dan, laat het dan, dwars tegen de dubbele 
moraal van deze wereld in, reeds nu waar worden: de vrouw 
gaat voor! Maar zij gaat toch al voor?, roepen alle mannen in 
koor. Ja, in de etiquette, als gebaar, als kleine, speelse 
kompensatie. Laat haar werkelijk voorgaan. In ieder geval: 
houdt er mee op haar terug te zetten, haar te minachten, haar 
te diskrimineren. De woorden, die ik nu ga citeren, zijn zo 
grondig misverstaan, vooral door de zogenaamde progressie
ven - want die heb je in sexualibus bij bossen -, dat wij er 
nauwelijks meer mee voor de dag durven komen. Zij luiden: 
'Jullie hebt gehoord, dat er gezegd is: je zult niet echtbreken. 
Maar ik zeg jullie, een ieder, die een vrouw aanziet met het 
doel haar te begeren, heeft in zijn hart al echtbreuk met haar 
gepleegd'. - Lieve, beste progressievelingen, dat gaat niet 
tegen de eros, niet tegen de geslachtelijke liefde als verkwik
king in het menselijke leven. Wij mogen best op een zonnig 
terras onze ogen de kost geven! Dat mag zelfs best wat vrijer, 
wat minder verholen en verstolen. Waar het zich tegen verzet 
is de dubbele moraal. De epithumia, de begeerte (èoncupi
scentia, noemde Augustus het) zou in de man een onuitroei
bare oerzonde, een onontkoombare kracht van zijn gevallen 
natuur zijn. Zo is het nu eenmaal met het mannetjesdier: de 
sprinkhaan springt, wie zou hem tegenhouden. Dat kan al
leen vader tijd; als hij oud wordt sleept de sprinkhaan zich 
voort en helpt zelfs de kapperbes niet meer. Maar verder, laat 
de sprinkhaan de ruimte. En 'dus' spiedt de man ook wellus
tig rond om een vrouw te verslinden, een vrouw, bij wie hij 
een kans maakt met zijn begeerte. Hij kijkt naar haar met het 
oogmerk haar te begeren, zeg maar gerust: haar te verleiden. 
Bij de vrouw zou dat anders zijn, volgens de dubbele moraal, 
de sexuele twee-rijkenleer. De vrouw is geen subjekt van 
lust, maar objekt. De vrouw is passief, receptief. Bij haar 
moet de lust worden opgewekt. En dat is dan een edele 
prestatie van de man. Zij gaat met haar lange haar om haar 
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gezicht geslagen of met een sluier voor (in Egypte en andere 
landen: met geëxcideerde clitoris en half dichtgenaaid), 
schichtig, haastig door de straten, zonder te groeten. Zij mag 
geen man toelaten haar te groeten of - nog erger - met haar te 
praten, zoals de Samaritaanse doet met Jezus, maar ja, die 
kent de wet niet en na vijf mannen heeft ze er nu één, die haar 
man niet is, dat is er dus ééntje (Joh. 4). En als de lust bij de 
vrouw gewekt wordt, dan komt dat van veel dieper dan bij de 
man. Bij haar is de lust geen fatale kracht, maar diepe 
innigheid. Dus als zij zich aan een ander geeft, pleegt zij 
verraad. De man niet, die vergelijkt zich bescheiden met een 
bok. Maar hij eist dan ook de rechten van een bok. Daarbij 
sluit hij zijn ogen er totaal voor, welke verwoesting hij voor 
de vrouw aanricht, als hij in deze wereld van dubbele moraal 
zijn vermeende bokkerecht uitoefent. Dat gaat hem niet aan. 
Een vrouw die toegeeft, is een hoer, per definitie. Een fat
soenlijke vrouw doet dat niet. De zaak is dus helder. Behalve 
als je de verleider onder zijn vrienden hoort: dan heeft hij 
kastelen ingenomen. Deze dubbelzinnigheid wordt door som
migen, ook door wie zich progressief noemen, zelfs volge
houden, als het gaat om verkrachting, om een mannelijke 
gewelddaad dus. Een schuinsmarcherende, nederlandse ko
ning, voor wie geen vrouw veilig was, zei tegen een hem 
vermanende vriend, dien hij zijn ponjaard overreikte, zelf de 
schede ervan ronddraaiend: steek jij hem er maar eens in! 
Dus ook de verkrachting gaat nog terug op het hoerige van de 
getroffen vrouw. Een vrouw die een verkrachting aangeeft, 
wordt erop aangezien. Zo is dat in onze wereld. 
Daar gaat Jezus tegen in, met alle kracht van zijn mensenlief
de. Vandaar dat hij vrijmoedig praat met een verdachte 
vrouw uit een vijandig volk in een milieu dat op de loer ligt. 
Hier is werkelijk iets van: kom maar op, als je de moed hebt; 
gooi de eerste steen maar, als je zonder zonde bent! Wij 
moeten overigens op dit punt van onze overleggingen een 
nieuw gegeven inbrengen. Het is een woord van Jezus, dat te 
lezen staat in Mattheus 19: 3-9. 
Hierbij moeten wij bedenken, dat het in het oude Oosten 
gebruikelijk was, dat de man zijn vrouw eenvoudig, zonder 
pardon, zonder opgaaf van redenen, zonder inspraak van haar 
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kant, kon wegzenden, verstoten. De mozaïsche verplichting, 
haar een scheidbrief te geven, is een humane inperking van 
deze vreemde absolute bevoegdheid. Want er moet natuurlijk 
ook iets in die brief stáán. Nu is er tussen de scholen van 
Hillel en Sjammai in het rabbinisme een verschil van inzicht 
geweest met name over deze zaak. Hillel geldt als rekkelijk, 
als soepel. Hij meent, dat het is toegestaan om allerlei rede
nen de vrouw te verstoten, al was het vanwege het laten 
aanbranden van het eten, als de wegzending maar in een 
scheidbrief werd bevestigd. Zo is het met de soepelheid! Het 
is maar, hoe je het bekijkt: soepel jegens de man, maar 
bruusk en hard tegen de vrouw. Soepel en bruusk zijn geen 
tegenstellingen in onze wereld; zij gaan hand in hand in de 
dubbele moraal. Sjammai was strenger tegen de man en gaf 
iets meer bescherming aan de vrouw. De man mag alleen als 
grond van de wegzending in de scheidbrief overspel aange
ven. Kan hij dat niet, dan mag hij zijn vrouw niet wegzen
den. De vraag is dan natuurlijk wel, of de vrouw sterk genoeg 
stond om zich tegen laster en leugen effektief te verzetten. Zo 
niet, dan werkt de betere regeling toch weer in haar nadeel. 
In ieder geval is duidelijk, hoe onjuist het is Jezus' uitleg van 
de tora met die van Hillel te identificeren of zelfs maar (al te 
gemakkelijk) te vergelijken. In dit geval staat Jezus formeel 
dichter bij Sjammai, maar gaat veel verder. Vooral echter 
spreekt Jezus vanuit een heel andere motivatie. 
Met het oog op het Rijk van God, dat nabij is, zegt Hij: 
doorbreekt die hele dubbele moraal en scheidt in het geheel 
niet. Wat God samengevoegd heeft, scheidde de. mens niet. 
Dat is geen rigorisme, maar Jezus weet wat de wegzending 
voor de vrouw betekent in deze wereld. Zij is, als verstotene, 
veroordeeld tot armoede, nog sterker dan de weduwe, die de 
last van de immoraliteit, van de schande niet draagt. Voor de 
verstotene zit er niet anders op dan te trachten de tweede 
vrouw van een man te worden of in haar onderhoud te 
voorzien door dan deze dan gene man, die haar aanziet om te 
begeren, zijn zin te geven; onderhoud door hoererij dus. De 
scheidbrief is het entréebiljet tot dit soort leven. En de 
scheidbrief is in ieder geval bij overspel bezegeld. Dan komt 
zelfs Sjammai er tEl:t meer tussen. Misschien dat wij nu 
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begrijpen, waarom Jezus het wegzenden van de vrouw tout 
court verbiedt. Een andere vorm van scheiding dan de versto
ting kent die tijd niet. Het recht van de vrouw op haar eigen 
leven kan alleen zo aan de orde worden gesteld; alle andere 
ideeën zijn mooi, maar onhistorisch en dus idealistisch in de 
slechte zin. En voorzover de scheidbrief inderdaad een mo
zaïsche instelling is, geldt ervan, zegt Jezus: die is gegeven 
uitsluitend vanwege de hardheid van het mannelijk hart. In 
die situatie is de opvatting, de harde opvatting van Sjammai 
menselijker dan die van Hillel. Zelfs de kryptische woorden 
van Jezus, die verder volgen, worden, althans van verre, 
verstaanbaar. Als het dan inderdaad bij de man direct en 
fataal uit de testikels komt, als hij dat werkelijk denkt, dan 
zijn er ook gesnedenen terwille van het Koninkrijk Gods. Als 
uw testikel u ergert (tot zonde brengt), ruk hem uit, zou je 
met een variant op Matth. 5:29 kunnen zeggen. Dat vers 
volgt dan ook direct op de passage over de begeerte, die de 
man loerend doet rondgaan. Dan zou inderdaad het uitrukken 
van het oog de genezing kunnen brengen. Evenzeer begrijpen 
wij nu, waarom Jezus zegt: de hoeren gaan u voor in het 
Koninkrijk Gods (Matth. 21 :31). Zij lijken immers in al hun 
armzaligheid, in al hun geschoffeerd-zijn een beetje op de 
slaaf-messias, die, als zij, er plaatsbekledend onderdoorgaat. 
Laten de hoeren niet alle vuiligheid, alle frustratie, alle onge
rechtigheid op zich aanlopen? Geldt niet van ze: haar zonden 
zijn haar vergeven, want zij betoonden veel liefde (Luk. 
7:47)? Dostojewski had hier weet van. In Sonja heeft hij zo 
een vrouw onvergetelijk geschilderd. 

Lukas vertelt onbekommerd, dat naast de twaalve ook vrou
wen met Jezus meetrokken, die hem zelfs dienden met wat ze 
bezaten (Luk. 8: 1-3). Jezus had sommigen van hen genezen 
van een ziekte of demonie (Maria van Magdala). Dat deze 
vrouwen Jezus dienen is geen voorbeeld, geen model. Er kan 
geen ideologie voor de non uit worden afgeleid. Nog minder 
betekent het dat 'de' vrouw 'de' man, met alles wat zij heeft, 
moet dienen. Jezus is ook bepaald geen 'uitvreter', die de 
huizen van de weduwen afstroopt, zoals sommige schriftge
leerden tot Jezus' woede plegen te doen (Mark. 12: 40). Hij 
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laat zich dienen uit nood; in zijn geval moet het maar zo, het 
kan niet anders. Voor elk kwaad gerucht erover is Jezus 
blijkbaar ongevoelig geweest. Hij weet, dat Maria van Mag
dala, Johanna de vrouw van Chuzas, en Suzanna hem werke
lijk liefhebben, met een zuivere liefde. Wij moeten niet 
meedoen aan spekulatie. Wij weten niet, of Jezus getrouwd 
was of niet en of hij in een vaste betrekking tot een bepaalde 
vrouw heeft gestaan. Het zou kunnen. Waarschijnlijk lijkt 
mij, dat de traditie gelijk heeft en dat hij ongetrouwd is 
geweest. Maar ook dat is geen ' model'. Een celibaat is er niet 
op te funderen, laat staan een verplicht celibaat. Dat laatste 
dient dan ook te worden afgeschaft. Het is zelfs onzedelijk, 
daar is geen twijfel aan. 
Vast staat wel, dat Jezus geen van deze vrouwen in zijn einde 
heeft willen betrekken. Dat heeft hij wel gedaan met zijn 
mannelijke leerlingen, die min of meer officieel als zijn 
discipelen mochten gelden naar de heersende opvattingen. 
Die behoren erbij, bij die Männergeschichte. Zij hebben de 
gelegenheid gekregen met Jezus te waken en bij hem te 
blijven in Gethsemané en dus ook later. Maar zij hebben het 
niet opgebracht, niet gewild, althans niet waarlijk. Zij zijn 
gevlucht. Petrus heeft hem zelfs verloochend. Als hij gekrui
sigd wordt, zijn ze er geen van allen, volgens de synoptici 
(alleen de discipel die door Jezus bij uitstek werd bemind, 
volgens Johannes). Maar er zijn vele vrouwen, die hem 
volgen (Luk. 23:27). Er zijn er ook veel die van verre de 
kruisiging aanschouwen en die hem helemaal uit Galilea 
gevolgd zijn. Mattheus noemt met name: Maria van Magda
la, Maria de moeder van Jakobus en Josef, en de moeder van 
de Zebedaïden (Matth. 27:55); Markus noemt daarbij nog 
Salomé (Mark. 15: 40v). De vrouwen zijn dus bij hem in zijn 
sterven. Dat zij van verre staan is niet uit vrees. Natuurlijk 
hadden ze vrees, maar die gaf niet de doorslag. Van verre 
staan ze, omdat ze, als vrouwen, op de exekutieplaats niet 
mogen komen, vanwege de dubbele moraal! 
Want daar op de schedelplaats vindt de Männergeschichte 
plaats. Vrouwen hebben daar niets mee te maken; die begrij
pen niet dat het nodig is, want die zijn sentimenteel! Naast 
Jezus, aan elke zijde één, hangen twee bandieten, twee terro-
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risten. Met hen samen, zei Barth eens, vormde Jezus de 
eerste, zekere, ontwijfelbare christelijke gemeente, in objek
tieve lotsverbondenheid. De anderen, de discipelen, zegt 
Barth, die hem alleen hebben gelaten, mogen straks achter 
aansluiten. Ja, zou ik willen zeggen, maar de vrouwen gaan 
voor, want zij waren er ook bij, bij die eerste christelijke 
gemeente. Zij stonden van verre, haar harten echter waren 
dicht bij Jezus in zijn sterven. Zij stonden daar, machteloos 
tegenover het mannelijk geweld. Zij waren bij hem in zijn 
lot. Het mag ons niet verbazen, dat het ook de vrouwen zijn, 
die de eerste getuigen waren van de opstanding, op de vroege 
morgen van de derde dag. Het is goed, dat het geen mannen 
waren te middernacht, die hem zagen, want die zijn zo 
bijgelovig als Herodes (Matth. 14: 1, 2) of als de overpries
ters en Farizeeën (Matth. 27:63 v). Vrouwen in de vroege 
ochtend, met specerijen en zalf - om de dode te balsemen -
dat is geen bijgeloof. Zij hoorden het het eerst: Hij is opge
staan. Hier is hij niet. Zij beseften het het eerst: Hij leeft. En 
als zij het de andere, mannelijke leerlingen niet hadden ver
teld, zou er geen man ter wereld tot het geloof zijn gekomen. 
Ook de Emmausgangers niet, al waren ze traag van hart en 
konden ze de vrouwen aanvankelijk niet geloven, toch werd 
ook bij hen de kiem van het paasgeloof gelegd door vrouwen. 

Een uiterst kwalijk voorbeeld van mannelijke projektie is de 
exegese van Luk. 10:38-42, het beroemde, kleurige verhaal 
van Maria en Martha, dat volgt op de gelijkenis van de 
Samaritaan. De tegenstelling, die de mannelijke exegeten in 
dit verhaal vinden is altijd weer dezelfde onder andere na
men: meditatie en aktiviteit, theorie en praktijk, geest en wil, 
kontemplatie en handelen. Het komt inderdaad in principe op 
hetzelfde neer. Dat er levende, hun eigen weg kiezende 
vrouwen, die zichzelf zijn, zouden kunnen zijn, komt in het 
brein van zulke uitleggers niet op. Ook exegese is Männerge
schichte. Vrouwen zijn dragers van ideeën, zij symboliseren 
iets, het zijn wezens waar een man iets in ziet. Zij vallen met 
iets samen. Vrouwen zijn bij uitstek 'verdinglicht' in onze 
wereld. Het beruchtste voorbeeld heb ik boven al gegeven: 
de vrouw is sex, zij is lustobjekt, zij is de verleiding in 
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persoon, sinds Eva en haar 'appel'. 
Maar de man is best bereid ook andere symbolen in haar te 
zien: bijv. de vita contemplationis en de vita activa. En dan 
vindt hij het prachtig als er Maria's zijn, die hij als edelvrou
we van de geest, als moederoverste van de kontemplatie te 
voet mag vallen. Als zijn eigen vrouw maar een Martha 
blijft. Trouwens dat kan ze ook blijven, want Maria is haar 
alibi. Dit alles heeft met een echt willen verstaan van Lukas' 
verhaal niets te maken. Het gaat om andere dingen! Martha is 
eenvoudig bedrijvig binnen het patroon: zij dient, zij maakt 
omslag, zij loopt af en aan met spijs en drank van keuken 
naar kamer vice versa. Maar Maria heeft iets uitg~kozen 

(vers 42), Maria heeft een beslissing genomen. Maria weigert 
haar vrouwelijke rol. (Ik weet geen beter woord; rol is eigen
lijk fout, omdat het een konflikt tussen individuen en maat
schappij suggereert, terwijl het om een konflikt in de maat
schappij gaat). Maria verzet zich tegen de dubbele moraal: 
Zij valt uit het geijkte. Zij is eigenwijs en doet het anders. Zij 
beseft, dat het Koninkrijk nabij is en dat het in een kritieke 
fase is, omdat Jezus opgaat naar Jeruzalem en daar gaat het 
gebeuren. Zij beseft, dat zijn woorden kostbaar zijn, omdat 
ze uit de mond komen van Hem, die de liefde-tot-het einde 
gaat bezegelen met zijn bloed. En zij zet zich aan zijn voeten. 
Eén ding is er van haar nog maar nodig, nu, hier, in dit geval 
en dat is het beste deel (meris, zie ook Hand. 8:21): luisteren, 
'lernen'. Zo breekt Maria door de mythe heen. Zo ontfatali
seert zij het vrouw-zijn. Dit is geen nonkonformisme om 
zichzelf, maar om te luisteren, te beproeven wat Gods wil is. 
En zo troost Maria Jezus door te luisteren, want door dat 
luisteren voelt Jezus zich herkend en erkend. 
Wij zeggen vaak, Jezus is een grensganger. Jezus is door 
muren van vijandschap heengebroken. Het is waar. Paulus 
zegt het ook in Efeze 2. Maar ook in dit geval is het een 
vrouw geweest, die Jezus door haar onkonventionele gedrag, 
(roepen, nalopen, schreeuwen), over de grens trok: de Syro
fenicische of Kananese vrouw (Mark. 7: 24-30 par). Het mag 
ons toch niet verbazen, dat het vrouwen .zijn, die tot zulke 
weigeringen, tot zulke hoogst immorele doorbraken komen. 
Zij zijn immers de slachtoffers van de gevestigde moraliteit. 
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Zij mogen thuiszitten en zachtjes huilen, terwijl de kanonnen 
bulderen. Zij en de kinderen staan erbuiten. Zij kennen de 
wet als dodende letter. Zij zijn dichtbij Jezus. En Jezus bij 
haar. 

De maagdelijke geboorte past niet in de masculine exegese, 
zij is een crux en die wordt dan ook meestal, goed modern, 
zogenaamd progressief, geëskamoteerd. Weg ermee! Maar 
laten wij nu toch eens rustig toezien en niet overhaast te werk 
gaan. Waar onmogelijke dingen worden beweerd, daar wil 
iets ongehoords tot uitdrukking komen. Hier handelt God! 
Senkrecht von oben! Dan geldt het: goed luisteren en vooral 
niet te vlot zijn met de botte bijl van de ontmythologisering. 
Want dan valt-meestal de anti-mythe onder de bijl en krijgt de 
mythe weer onbelemmerd zijn kans. Daarvan zijn nogal wat 
staaltjes te verhalen. Het scheppingsepos is er een goed 
voorbeeld van. Er is geen verhaal, waarin de mythe, geesti
ger, vrolijker en bevrijdender aan de kaak wordt gesteld dan 
in dit gedicht. Maar dan moeten wij het wel zijn kans geven .. 
Zo is het ook met de maagdelijke geboorte. Om dit te begrij
pen, moeten wij eerst de mythe Qnder woorden brengen, 
waartegen dit kritische, ontmaskerende teken werd opge
richt. 
De mythe luidt bij benadering zo: de vrouw is een lustobjekt, 
de verleiding in persoon, Eva met de appel. Maar zij is nog 
meer: zij is als moeder aarde, een akker, die vrucht geeft als 
er zaad in de vore valt. En de man is de grote zaaier, de 
levenwekker. Hij heeft de beschikking over het geheimzinni
ge levensbeginsel. Hij noemt dat beetje kleverig vocht sper
ma, dat is zaad, alsof het al bevrucht was, zoals zaad dat in 
de akker valt. 
De zaaier in zijn grootheidswaan meent, dat hij alleen het 
leven verwekt. De palen van deze Baäl staan trots op de 
akkers. De vrouw is een vat, een zwak, broos vat. De man is 
sterk en vult dat vat met leven. Hij bepaalt de erfmassa. 
Zonder hem geen leven! Männergeschichte! 
Daartegen wordt in de maagdelijke geboorte een ontmythise
rend teken opgericht, een anti-mythe: Jesus natus ex virgine. 
De man is buitengesloten met al zijn macht, zijn potentie en 
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megalomanische dromen. De grote zaaier in zijn verwaand
heid kan wel inpakken en er in het donker vandoor gaan. 
Jezus hoort niet tot de gew~lddadige kontinuÏteit van de 
Männergeschichte. Hij, ontvangen van de Heilige Geest, 
geboren uit de maagd Maria. Hij is nieuw, anders, maar hij 
hoort voluit bij allen, die uit vrouwen geboren zijn. Hij is 
vere homo, waarlijk mens, juist omdat Hij 'unmittelbar zu 
Gott' is. Zie het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Het 
Rijk breekt binnen. Hij maakt alle dingen nieuw. Männerge
schichte is ten einde. Zij loopt dood op zijn dood: 
En dat is niet exklusief voor Jezus.bedoeld. Het merkwaar
dige, het wondere van het Nieuwe Testament is, dat deze 
geboorte van boven (anothen), om zo te zeggen, een mede
deelbare eigenschap is, geen exklusief kenmerk, maar een 
aanstekelijke gave. Johannes zegt het in de proloog zo: 

'Zovelen als Hem aangenomen hebben, 
Hun heeft hij macht gegeven 
Kinderen van God te worden, 
Hun die geloven in zijn naam 
Die niet uit bloed 
Noch uit de wil van het vlees 
Noch uit de wil van de man, 
Maar uit God geboren zijn'. 
(Joh.l:12v). 

In Jezus Messias, in zijn onpersoonlijke menselijke natuur, 
die ons allen insluit als even 'unmittelbar zu Gott', is een 
nieuwe mensenwereld begonnen en dat is sublieme werke
lijkheid: een wereld, waarin de mythe van de man, de heros, 
de machtige, de levenwekker en de doder is doorbroken, een 
wereld zonder machtswellust, zonder konkurrentie, zonder 
klassenstrijd, zonder Streberei, zonder verachting en ver
drukking, een wereld zonder enige kenodoxia. Een wereld, 
een mensenwereld waarin de tegenstelling tussen jood en 
griek, tussen slaaf en vrije, tussen man en vrouw is opgehe
ven: zij zijn er met elkaar verzoend. En daarom is er reeds nu 
in de gemeente, waarin vrouwen voorgaan, geen sprake meer 
van deze tegenstellingen (Gal. 3:28). 
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Maar, zal men zeggen, dat je jood-zijn en griek-zijn, slaaf
zijn en vrij-zijn kan opheffen, dat is duidelijk. Het 'kleine 
verschil' echter is niet te assimileren! Ja, maar het gaat niet 
om assimilatie. Dat is franse revolutie en niet: evangelie. In 
het evangelie blijft de jood de besnedene en de griek de 
onbesnedene. Zo wilde Paulus dat ook, niet om opportunisti
sche redenen, maar principieel. En de slaaf blijft voorlopig 
waar hij is, want er is nog geen levens basis voor hem in 
vrijheid. De mythe echter is doorbroken. 'Het kleine ver
schil' is tot zijn proporties teruggebracht. Er is geen sprake 
meer van deze tegenstellingen in de gemeente. En dat zal 
worden onthuld, want het Rijk komt. De Männergeschichte 
en haar mythevorming is doorbroken. De geprojekteerde 
vrouw is er niet meer in de gemeente. Zij is er zèlf, present, 
zoals zij is. Zij is vrij. De vrouw, die niet zo is geboren, maar 
gemaakt, gemangeld en geperst, zij is er niet meer. Zij is als 
laatste nu eerste geworden. De vrouw gaat voor. En helemaal 
voorop lopen de hoeren, want die hebben het zwaarste lot te 
verduren gehad onder de dubbele moraal. Zo is het in de 
gemeente. En waar het niet zo is, daar is de gemeente niet. 
Want zo is het in ieder geval rondom Jezus Christus, concep
tus de Spiritu Sancto, natus ex Maria virgine. 
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Hoofdstuk VII 

HET GEZAG VAN DE V ADER 

De bijbel ligt niet zo goed bij de progressieven. Hij zou 
autoritair zijn en konservatief. Zelfs een uitnemend bijbel
kenner als Ernst Bloch noemt de bijbelse God, als het erop 
aankomt, een heerschap, een despoot met faraonische trek
ken. Geen wonder, dat men ook in een gebod als het vijfde: 
'eer uw v~der en uw moeder', niets anders kan horen dan een 
bevel tot gehoorzaamheid, in plaats van, wat het is, een 
belofte van een lang en gelukkig leven in het beloofde land! 
Het huzarenstuk van gehoorzaamheid aan de God-Vader 
wordt in deze verwarde visie volbracht door Abraham, die 
zijn zoon Isaäk op de berg Morijah gaat offeren, omdat God 
hem dat bevolen had. De Poolse, nu in het westen wonende, 
filosoof Leszek Kolakowski heeft deze uitleg ironisch ad 
absurdum gevoerd in een van de verhalen uit zijn wijsgerige 
bundel: De Hemelsleutel (p. 22): 

'Abraham draagt de verantwoording voor de staatsraison. 
Het toekomstig lot van het volk en de afmetingen van de 
beloofde staat zijn afhankelijk van de nauwgezette vervulling 
van zijn goddelijke bevelen, maar God verlangt van Abra
ham, dat hij zijn eigen kind offert. Abraham had het karakter 
van een korporaal en was gewend zich stipt aan de instrukties 
van bovenaf te houden ... Toen God hem bevolen had zijn 
zoon op de brandstapel te offeren, had hij het niet nodig 
geacht zijn bevelen met redenen te omkleden. Het is immers 
niet gebruikelijk dat autocraten hun bevelen aan hun onderge
schikten verklaren. Het wezen van een goddelijk bevel is nu 
juist dat het uitgevoerd moet worden omdat het een bevel is, 
en niet omdat het redelijk, effektief of doordacht is, het is 
geenszins nodig dat degene die het bevel uitvoert het doel van 
het bevel begrijpt - elk ander systeem leidt onvermijdelijk tot 
anarchie en chaos. Een ondergeschikte, die naar de zin van 
het verkregen bevel vraagt, veroorzaakt verwarring en geeft 
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zichzelf bloot als een onvruchtbaar kankeraar, als een over
moedige betweter, en in feite als een vijand van de maat
schappelijke orde, van de overheid en van het systeem.' 

Het is met de precisie van de bitterheid onder woorden 
gebracht, dat moet worden toegegeven. De ervaringen van 
deze filosoof met het autoritarisme van het 'stalinistische' 
Polen worden ironisch geprojekteerd op de bijbel. Maar met 
deze verklaring zijn wij er niet af. Kolakowski weet wat hij 
doet. Naar zijn overtuiging zijn autokratie en intolerantie 
zaken, die afkomstig zijn uit de van het jodendom en chris
tendom geërfde boedel, ook voorzover het marxisme aan 
deze ondeugden lijdt. Wel zit er, naar mijn gevoel, iets 
ignobels in 'Kolakowski's tirade: krijgt de joodse overleve
ring hier niet de schuld van bepaalde fascistische kenmerken? 
Toch kan men niet ontkennen, dat Kolakowski theologisch 
zijn weetje weet (dat is ook zo, hij bestudeerde het christen
dom grondig): traditioneel wordt inderdaad .de plicht tot ge
hoorzaamheid aan de wetten en bevelen van de overheid 
afgeleid uit het zg. vijfde gebod, als bevel en niet als belofte 
opgevat. Laat ik een voorbeeld uit mijn eigen traditie geven. 
De Heidelberger Catechismus antwoordt op de vraag, wat 
God met het vijfde gebod wil (vraag en antwoord 104): 'dat 
ik mijn vader en mijn moeder en allen, die over mij gesteld 
zijn, alle eer, liefde en trouw bewijze en mij hun goede leer 
en straffe met behoorlijke gehoorzaamheid onderwerpe en 
ook met hun zwakheden en gebreken geduld hebbe, aange
zien het Gode belieft, ons door hun hand te regeren'. 
Deze tekst laat zich maar al te gemakkelijk zo lezen, dat de 
hele autoriteitspyramide door God zelf is ingesteld en wordt 
gesanctioneerd. In de geijkte uitleg wordt het gezag van de 
overheid in het ouderlijk gezag gefundeerd, met dien verstan
de dat iedereen voor de overheid dan als 'kind' geldt (dat is 
het onontkoombare gevolg). Door middel van het ouderlijk 
gezag en de autoriteit van de overheid is het God zelf die over 
ons regeert. Impliciet is daarmee het eren uitgelegd als een 
zich onderwerpen in gehoorzaamheid aan een regering. Ook 
het ouderlijk gezag is daarmee gekenmerkt als een ducere ac 
agere, zoals er in de latijnse tekst staat, een leiden en bestu-
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ren dus. Het is mij ver te beweren, dat deze interpretatie van 
dit stuk catechismus en de theologische verwerking ervan 
juist zouden zijn. Daar is heel veel op aan te merken. Ik noem 
lukraak een paar dingen, die voor de hand liggen. De tekst 
van de catechismus spreekt van eer, liefde en trouw vóór hij 
van gehoorzaamheid spreekt. Dat zijn kritische begrippen die 
de gehoorzaamheid kwalificeren. Dat dit ook zo bedoeld is 
blijkt uit het adjektief: behoorlijke gehoorzaamheid; wat daar 
ook onder te verstaan zij: verondersteld wordt in ieder geval 
dat er ook onbehoorlijke gehoorzaamheid voorkomt. Trou
wens die onderwerping met behoorlijke gehoorzaamheid 
geldt niet vader en moeder als personen en de overheid als 
institutie: daar slaan de woorden eer, liefde en trouw op. Zij 
geldt hun leer en straf, maar niet zonder meer: alleen hun 
goede leer en straf. En die toevoeging goed was overbodig 
geweest als zou gelden, dat deze leer en straf, omdat zij van 
de ouders of de overheid komt, eo ipso goed zou zijn. Dat 
zou trouwens geheel onkalvinistisch zijn (soli deo gloria). De 
zwakheid en gebreken van ouders en overheid worden inmid
dels ook expliciet genoemd. Er wordt niet gezegd, dat men 
daar een eindeloos geduld mee moet hebben, maar een ge
duld, dat voortkomt uit en ook begrensd is door het theolo
gisch kriterium: God belieft het ons door hun hand te rege
ren. God is grond en grens van het gezag. - Er zijn derhalve 
nogal wat nuances, die in de geheide interpretatie, in de 
vigerende christendommelijke ideologie teloor gaan. Het 
gaat er Kolakowski echter om te konstateren, dat bijbel en 
catechismus een bepaalde werkingsgeschiedenis hebben en 
zo kan niet worden ontkend, dat in de christelijke kultuur een 
gehoorzaamheidsideologie heeft gevigeerd en nog vigeert, 
die zich op bijbel en catechismus - goeddeels ten onrechte, 
maar toch - beroept. Kolakowski ziet het stalinisme kenne
lijk als een variant van onze westers-christelijke ideologie. 
Men zou ietwat zuur kunnen konstateren - op het voetspoor 
van deze filosoof - dat het gevestigde atheïsme wel de belof
ten afschafte, die aan de naam van God verbonden zijn, maar 
de geboden behield en usurpeerde. Zoiets is ook in het 
gevestigde christendom gebeurd. Daarom kijken Vatikaan en 
Kremlin ons soms aan met éénzelfde gezicht. 
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Inmiddels wordt het tijd, dat wij eens wat nader gaan toezien. 
Wij beginnen met een tekst, die er op het eerste gezicht nogal 
archaïsch uitziet. Toch is het geen zeer oude tekst, want het 
boek, waaruit wij citeren, Deuteronomium,· is de neerslag 
van een in 622 door koning Josia doorgevoerde reformatie 
(zie 2 Kon. 22 v). Het boek geeft een uitgebreide revisie van 
het oude bondsboek, het oerbestand van de tora, dat wij 
vinden in Exodus 20 tot 23. Wij schrijven eerst de bedoelde 
tekst voor de lezer over: 

'Als een man een eigenwijze en opstandige zoon heeft, die 
noch naar zijn vader noch naar zijn moeder luistert, en zij 
wijzen hem terecht en hij luistert toch niet naar hen, dan 
moeten zijn vader en moeder hem grijpen en voor de oudsten 
bij de stadspoort geleiden en spreken tot de oudsten der stad: 
deze zoon is eigenwijs en opstandig, hij luistert niet naar ons, 
hij is een verkwister en een drinker. Dan zullen hem alle 
mannen van de stad ten dode stenigen. Zo zullen jullie het 
boze uit jullie midden wegdoen en heel Israël zal het horen en 
vreZen.' (Deut. 21: 18-21). 

Het schijnt, dat de tekst weinig te raden overlaat. Onverbeter
lijke weerbarstigheid dient met de dood te worden gestraft. 
Kan het autoritairder? Nu, dat kan inderdaad. Wij doen er 
goed aan, een tekst als deze niet geïsoleerd te lezen, maar 
hem, voorzover dat mogelijk is, te plaatsen in de geschiede
nis van de ontwikkeling van wet en rechtspleging. Dan blij
ken er een paar verrassende dingen. Het enige directe verge
lijkingsmateriaal, dat wij hebben, vinden wij in Genesis 
38:24, waar Juda, als familievader, zijn schoondochter Ta
mar, die van hoererij wordt beschuldigd, ter dood veroor
deelt: zij moet worden verbrand. Pijnlijke bijzonderheid: het 
kind waarvan Tamar zwanger is, is door Juda zelf verwekt, 
hetgeen ook wordt aangetoond. Het geval had ook in het 
vorige hoofdstuk kunnen dienen. In ieder geval: Tamars 
bewijs, dat het Juda zelf was, die haar had bezwangerd, belet 
de uitvoering van het vonnis. De aartsvader is erin gelopen. 
De vrouw is hem te slim af geweest. Maar één ding is zonder 
meer waar: Juda heeft, zonder inspraak van zijn vrouw, het 
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recht, over leven en dood van zijn kinderen en schoonkinde
ren te beschikken. Hij hoeft daar niemand in te kennen. 
Dat ligt in het boek Deuteronomium anders. Dat is dan ook 
een wettekst van veel latere datum. Het gaat nog wel om de 
zoon van een man, maar de zoon blijkt ook een moeder te 
hebben, die wat heeft in te brengen. De weerspannigheid 
moet beide ouders betreffen; het moet zo zijn, dat hij naar 
beiden niet wil luisteren; beiden moeten hem ook expliciet 
vermanen en tot de orde roepen en dit leidt pas tot de 
voorgeschreven gang van zaken, als de zoon oo~ dan weigert 
te gehoorzamen. Ook blijkt verderop, dat de weerspannig-

. heid niet formeel wordt opgevat: het blijkt te gaan om het 
doorbrengen, het verkwisten van het bezit van de familie (dus 
hun levensmogelijkheid!). De zoon moet derhalve een reële 
bedreiging voor het gezin zijn. De vader heeft inmiddels niet 
meer alleen het recht, over het leven en de dood van de 
jongen te beschikken. Hij kan zelf alleen geen stappen meer 
ondernemen. Hij is niet in zijn ééntje handelingsbekwaam. 
Zowel het 'grijpen', het aanhouden als het voorgeleiden van 
de zoon voor de oudsten - rechters! -, moet geschieden door 
beide ouders. Daar, voor de rechtbank der oudsten, hebben 
zij beiden de aanklacht expliciet uit te spreken, met de ge
richte beschuldiging van verkwisting en drankzucht erbij. Pas 
dan, d. w .z. als de zaak in de ogen der oudsten wettig bewe
zen en dus waar is, kan het tot een stenigingsexecutie komen. 
Ik zeg kan, o~dat de executie de plicht is van de mannen der 
stad, die uiteraard deze plicht zouden kunnen verzaken, om
dat ze er anders over denken. Dan ontstaat er natuurlijk een 
scherp konflikt, zoals zich laat denken. In de laatste zin 
wordt de korte toon van de zogenaamde 'Konditfonalstil' 
verlaten en gaat er een vermanende vinger omhoog: zo zullen 
jullie het boze wegdoen uit jullie midden en heel Israël zal het 
horen en vrezen! (Overigens wijst dit in de richting van een 
denken in termen van preventie en afschrikking, niet in die 
van vergelding, terwijl de fase van mogelijke verbetering al 
gepasseerd is. Die gaat wel duidelijk vooraf!). 
Men onderschatte het belang van deze toename van de gestel
de kondities niet. Alleen al van de eis, dat er tussen vader en 
moeder eenstemmigheid moet zijn, gaat een belangrijke rem-
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ming op willekeurig gedrag van de vader uit, vooral ook 
omdat ze bovendien samen in aktie moeten komen. 
Dat opent de mogelijkheid van lijdelijk verzet voor de 
moeder! 
Belangrijker is nog, dat de bevoegdheid als rechter over zijn 
gezin op te treden aan de vader zonder meer is ontnomen, 
althans in zaken waar een doodvonnis mogelijk is. De zaak 
moet nu voor een geïnstitutionaliseerde rechtbank, de oud
sten in de poort, gebracht worden. Misschien vinden wij in 
de Gods-klacht van Jesaja 1:2 nog de vooronderstelling van 
een oudere vorm van deze wet, waarin de vader nog alleen de 
klacht kan voorbrengen (maar dat kan ook samenhangen met 
het bijzondere gebruik dat hier van het juridische beeld wordt 
gemaakt). 

Hoe dit ook zij, er is in de rabbijnse traditie nogal wat over 
deze tekst te vinden en het is leerrijk daar op in te gaan, 
omdat wij dan zullen ontdekken, hoe de humaniserende ten
dentie zich voortzet, ook bij de wetgeleerden. Het gaat hier
bij echt rabbinistisch toe: men maakt gebruik van allerlei 
onopvallende trekjes van de tekst en daar worden beschou
wingen aan vastgeknoopt. Dergelijke exegetische kneepjes 
kunnen niet altijd door onze modern~ uitlegkundige beugel, 
maar dat is niet belangrijk. De strekking ervan is interessant. 
Ik noem een paar voorbeelden. 

Abraham Ibn Ezra, geb. 1092 in Spanje, wijst erop dat de 
eigenwijsheid van de zoon moet worden opgevat als eigen
wijsheid tegenover God en de weerspannigheid als gericht 
tegen zijn ouders. Dit staat er niet, maar wel betekent deze 
gezaghebbende uitleg, dat dan ook bij het oordeel dient vast 
te staan, dat er van een zodanige eigenwijsheid sprake is. 
Hiervoor gelden andere kriteria dan dat men alleen naar 
bepaalde geboden of verboden van vader en moeder niet 
heeft geluisterd. Die kriteria kunnen alleen aan het geheel 
van de tora worden ontleend, is het oordeel van Abraham Ibn 
Ezra. 
Nachmanides, geb. 1194 in Spanje, maakt erop attent, dat de 
zoon de leeftijd der geslachtelijke rijping (wat wij puberteit 
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noemen) moet hebben bereikt, wil men hem van weerspan
nigheid kunnen beschuldigen. Kennelijk zweeft hem voor, 
dat kleinere kinderen wel ongehoorzaam zijn, maar dat dit 
nooit zo ernstig kan en mag opgevat worden. Het belangwek
kendst is echter misschien wel de aanwijzing die de grote 
leermeester Rasji (1040 - 1105) in de vermanende slotzin 
hoorde. Hij legde 'heel Israël zal het horen' zo uit, dat het 
door de oudsten uitgesproken doodvonnis met zijn overwe
gingen in heel Israël moest worden publiek gemaakt. Dat kan 
exegetisch niet, want de slotzin hoort niet bij de strikt juridi
sche tekst, omdat hij niet in de Konditionalstil staat, zodat de 
bedoelde woorden alleen maar kunnen betekenen, dat het 
hele volk zal vernemen, dat er een steniging van een weerbar
stige zoon heeft plaatsgevonden en er zo door zal worden 
afgeschrikt, dat het genoemde kwaad afneemt, ja verdwijnt. 
Maar des te interessanter is de voorwaarde die Rasji uit de 
tekst haalt. 

Hiermede heb ik alleen voprbeelden gegeven van het proces 
van verfijning ter zake van wat weerspannigheid is. Heel 
duidelijk is overigens, dat net als in de kalvinistische traditie, 
God de grond èn de grens is van de gehoorzaamheid, die mag 
worden gevraagd. Ik ben niet ingegaan op de zaak van de 
straf. Verder moeten wij bedenken, dat de grote schriftge
leerden, als rabbijnen, vooral rechtsgeleerden zijn, die hier 
zuiver theoretisch, maar ook praktisch de wet uitleggen en 
toepassen, zodat hun uitspraken bepalend zijn voor de rechts
praktijk. De kunstmatige, in zekere zin gevaarlijke scheiding 
tussen theorie en praktijk kende men zo niet. Het is duidelijk, 
hoeveel betekenis dan aan uitspraken als boven moet worden 
toegekend. Zij zijn trouwens gegeven niet alleen met het oog 
op de praktijk, maar ook vanuit de praktijk. Er ligt dus veel 
ervaring in opgesloten. Of ze bijbels-exegetisch en volgens 
moderne, zuiver wetenschappelijke begrippen ermee door
kunnen is in dit licht van louter akademisch belang. 

Men kan, ook na deze gegevens ter kennis genomen te 
hebben, de mening toegedaan blijven, dat de bijbelse traditie 
een zeer autoritaire opvatting heeft van de ouder-lçind-relatie. 
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Ik ga dit niet bestrijden, want tegen zulke oordelen is elk 
verweer vergeefs. Men bedenke echter wel twee dingen. In 
de eerste plaats: alle bijbels materiaal moet vergeleken wor
den met ander, vergeli jkbaar, kontemporain materiaal, voor
dat men kan uitmaken in welke richting de teksten wijzen. 
Een beroemd voorbeeld is het zg. jus ta/ionis (oog om oog, 
tand om tand), dat in Exodus 21 :24-25 (bondsboek) (zie ook 
Lev. 24:20, Deut. 19:21) geleerd wordt. Het geldt als bar
baars, maar is vergeleken met de moraal van Lamech, die een 
man doodsloeg om een wonde en een knaap om een striem 
(Gen. 4:23), een enorme humanisering. 
Goed, Lamech is in stoere taal aan het opscheppen tegen zijn 
beide vrouwen, maar ongetwijfeld weerspiegelt zijn taal een 
oude wet, die de evenredigheid tussen misdaad en straf nog 
niet kende en ook niet vroeg naar de al of niet opzettelijkheid 
van de gepleegde daad. 
Wat nu echter vaak gebeurt, is, dat men het jus taJionis als 
barbaars brandmerkt in het licht van Jezus' woorden in 
Matth. 5:38v.: 'Jullie hebt gehoord, dat er gezegd is: Oog 
om oog en tand om tand, maar Ik zeg je, de boze niet te 
weerstaan, doch wie u een slag geeft op de rechterwang, keer 
hem ook de andere toe'. Wie zo oordelen, vergeten twee 
dingen. Het eerste is al heel schandalig. Tot in de zestiende 
eeuw gold in onze streken bijna iedere misdaad als hals
misdrijf en was er in de proportie tussen daad en straf geen 
ekwivalentie: . op houtdiefstal stond de galg. Bijna op alle 
delicten stond de doodstraf, terwijl n.b. folter werd toegepast 
om bekentenissen los te krijgen. De galg was de humaanste 
vorm van doodstraf. Er waren ook nog het veel wredere 
raddraaien en vierendelen. Het is derhalve onhistorisch den
ken en zelfbedrog om vanuit de tekst van de bergrede, waar
van impliciet wordt aangenomen dat hij onder ons juridisch is 
verwerkelijkt, op het verleden als barbarij neer te kijken. De 
tekst van de bergrede heeft nog veelonvervulds voor zich! 
Wij deden beter onze eigen praktijken te meten aan de geest 
van de bergrede. 

Het tweede, dat niet wordt gezien is het karakter van de 
bergrede. Ter inleiding van Hoofdstuk VI hebben wij daar 
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het een en ander over gezegd, dat nu niet behoeft te worden 
herhaald. Men kan het terugslaan. Ook de woorden over de 
andere wang, die wij hebben toe te keren, zijn woorden 
waarmee Jezus de kleinen en geringen en hun partijgangers, 
zijn discipelen, wil bemoedigen om vol te houden en over
eind te blijven in de vervolging. Zij moeten niet proberen 
zich tegen de overmachtige tegenstander, tegen de boze, 
vruchteloos te verzetten door te gaan terugslaan. Dat loopt <?p 
zelfvernietiging uit. Wat beter is, dat moeten ze doen: de 
andere wang toekeren! Dan blijf je zedelijk overeind. Dat is 
echter geen regel à la het jus taJionis, maar .'revolutionaire' 
ethiek. Jezus ontkent niet het recht van de mens om de boze 
(en het boze) te weerstaan en de dingen recht te zetten. Maar 
tegenover de machthebber is dit onmogelijk af te dwingen. 
En daar zit de vijand van de kleinen en geringen. Jezus zegt 
het zelf: Zij zullen worden overgeleverd aan de gerechtsho
ven (- - -), zij zullen geleid worden voor stadhouders en 
koningen (Matth. 10:17-20). Het gevestigde recht is op de 
hand van de tegenstander (zie ook Matth. 5:25!). Dat is de 
situatie van het oerchristendom: vervolging juist door de 
gevestigde orde. En dan komt het op revolutionaire ethiek 
aan! Hoewel zijn navolgers het recht hebben, zich te verwe
ren, moeten zij in hun situatie, ter wille van het 'Rijk dat 
komt, ervan àfzien, vrijwillig. Men kan van deze zelfover
winnende ethiek der bevrijding geen flauwe humanisering 
maken. Het gaat erom, dat de geweldscirkel wordt doorbro
ken. Het grootse ervan is, dat Jezus' woorden waarheid 
bevatten, die moet worden gedáán. Een weg aanwijzen, die 
zal moeten worden begáán, "Wil dit woord zijn werking krij
gen. Jezus is geen gever van nieuwe wetten. Een wet schept 
een juridische situatie. Jezus is de Messiaanse bevrijder, die 
voorgaat op de weg, die hij hier aanwijst. Deze Messiaanse 
praxis is gericht op een Rijk, waarin het dwingende recht is 
opgeheven. Het gaat niet aan de onderwijzing tot deze praxis 
te verwarren met rechtsregels. Deze ethiek van de Messias 
staat kritisch ook tegenover alle gevestigde recht, maar zij is 
er niet zonder meer de ontkenning van, wel het kriterium. 
Maar niet alleen het kriterium, ook is deze ethiek een kracht 
die het recht opstuwt, vernieuwt en, de zin en bedoeling 
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ervan vervullend, opheft in een Rijk, waar God zal zijn alles 
in allen en waar de liefde heerst over harten, waarin de tora 
gegrift is en waar dus de vrijheid heerst. Het gevestigde recht 
doorbreekt degeweldscirkel niet, want het geldt alleen effek
tief, als het kan worden afgedwongen. Recht veronderstelt 
dwang! Jezus' ethiek wijst een weg aan, waarlangs deze 
schijnbaar vicieuze cirkel kan worden doorbroken, als wij die 
weg tenminste werkelijk gáán, in geloof en hoop. 

Van hieruit heeft Jezus zich over de 'weerspannige, verkwis
tende zoon' geuit. Hij heeft hem ons in een gelijkenis gete
kend, die in het Frans terecht heet: l'enfant prodigue (Luk. 
15: 11-32). In ieder geval is deze zoon niet verloren! Het gaat 
mij in ons verband om enkele trekken uit dit verhaal, die ik 
uiteraard hier' niet uitputtend kan behandelen, gest~ld dat dit 
überhaupt mogelijk was. De vader - in het verhaal God zelf 
verbeeldend - verdeelt zonder meer het vermogen en geeft de 
jongen, die het opeist, eenvoudig het deel, dat hem toekomt. 
In één adem wordt verteld, dat hij het er doorbracht en het 
verkwistte. Het is geen wonder. Een andere reden kon de 
zoon nauwelijks gehad hebben om zijn deel op te eisen. De 
vader doet niets, behalve wacpten. Hij ziet hem tenminste, 
als hij eindelijk terugkeert, van verre al komen, berooid en 
verloeder~. De zoon weet het: hij heeft zijn rechten ver
speeld. Hij is een weerspannige en een verkwister. Maar de 
vader sleept hem niet naar de poort, brengt hem niet voor de 
oudsten. Integendeel, hij richt een feest aan ter gelegenheid 
van zijn terugkeer, rijkelijk, vrolijk, alsof het om een bruiloft 
ging. Voor deze vreemde vader, is de andere zoon, die thuis 
is gebleven en in het gareel heeft gelopen, veeleer een eigen
wijs en rebels kind, omdat hij niet mee wil doen aan de 
buitensporige festiviteiten. Aan hem geeft de vader een repri
mande, terwijl hem jegens de verkwistende zoon geen boos 
woord over de lippen is gekomen. 

Lukas zal wel gelijk hebben. Jezus attaqueert met dit verhaal 
de farizese schriftgeleerden, die hem verweten hadden, dat 
hij als jood met zondaars omging en at. De pointe van de 
gelijkenis ligt dan in het slot. De Farizeeën zijn eigenlijk de 
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weerbarstige zonen, omdat ze weigeren feest te vieren als 
verloren mensen gered worden, als doden tot leven komen. 
Maar het verhaal, waarin ons dit wordt duidelijk gemaakt, 
toont ons wel een heel eigenaardig vaderschap van een God 
die totaal anders handelt dan anderen van zijn soort. Gelijke
nissen zijn gewone verhalen met ongewone trekken. Zo een 
vreemde trek is dit 'alternatieve' gedrag van de vader. Het 
heeft bijzondere betekenis. Gods vaderschap is niet van een 
'soort' - deus non est in aliquo genere. Het is eigenaardig. 
Het is anders en veranderend. En dit goddelijke vaderschap is 
het kriterium van alle aardse vaderschap. Alle vaderschap 
(patria) wordt naar deze vader genoemd en niet omgekeerd 
(Ef. 3: 14). Want God heet vader en mag als vader worden 
aangeroepen (niet als de mijne, maar als onze), omdat zijn 
liefste zoon Jezus ons broederschap heeft voorgeleefd, ons 
heeft laten zien dat de broeder niet zonder de broeder kan 
leven. Die broeder is misschien een weerbarstige, weerspan
nige, verkwistende, verlopen en verloren zuiplap, een zwijn 
onder de zwijnen, toch is het je broeder. Gods vaderschap 
staat er borg voor, dat ook hij erbij hoort en daarin is dat 
vaderschap anders en veranderend. Daarom wordt naar dit 
vaderschap alle patria genoemd, want het is het kriterium van 
alle vaderhuizen en vaderlanden. Op dit vaderschap staat alle 
menselijk samenwonen gericht of het gaat ten onder. Dit 
vaderschap is het richtsnoer en het perspektief van alle men
selijke broederschap en maatschap. Het is werkelijk tegen de 
teneur van heel de bijbel Gods naam als Vader te verstaan als 
een projektie van het menselijk vaderschap op de Eeuwige. 
Het is andersom: het vreemde vaderschap van de Vader uit de 
gelijkenis wordt kritisch geprojekteerd op wat wij, Fari
zeeën!, vaderschap gelieven te noemen. Het is er door gewo
gen en te licht bevonden. Deze Vader gaat ver boven Deut. 
21:18-21, zoals het tot de ouden gezegd is, uit; hij radicali
seert deze tekst in de richting waarheen de tekst zelf, ook al 
als opheffing van eerdere wetten, reeds wees. Wat de bijbel 
van het vaderschap en zijn gezag denkt, valt niet af te lezen 
uit losse teksten. Dat kan alleen worden verstaan binnen deze 
hermeneutische horizon. 
Het kind is in de bijbel: beginneling, ernstig te nemen, nog 
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onervaren, maar helemaal meetellende nieuweling in het 
menselijk leven en samenleven. Wij vinden er geen gezwij
meI over het kind in zijn onschuld of eenvoud. Het kind hoort 
tot de kategorie van de armen, de geringen, de verdrukten, 
waartoe ook de weduwen en wezen behoren. Niemand komt 
voor ze op. In een samenleving, waar de tora, waar het ABC 
van de menselijkheid wordt veracht, is het kind altijd het kind 
van de rekening. Ook in onze 'beschaafde' maatschappij is er 
een mishandeling van kinderen zonder weerga. In deze kon
tekst moeten teksten als Matth. 18: 6, 10 en 19: 13 v. v . 
gelezen worden. Jezus zegent de kinderen, haalt daarmee 
naar voren wie altijd achteraan staan, trekt partij voor de 
kleinen en geringen, die altijd de dupe zijn. Met ongekend 
felle woorden richt Jezus zich tegen vijanden, wier wraakgie
righeid zelfs geen halt houdt voor het kleine kind (vgl. Ps. 8). 
Wij mogen hierbij niet te hoog opgeven van de beschermende 
funktie van het gezin. Broers stoten de verloren broer af 
(Luk. 15, zie boven). In het gezin wordt het kind straffeloos, 
want ongekontroleerd, mishandeld. Met die vreemde vader 
uit de gelijkenis was het anders. Die is gans anders. Nu, aan 
die ouders komt eer toe, die iets van dit abundante, ruimharti
ge, ontfermende, geen kwaad denkende vaderschap verte
genwoordigen. Het vijfde gebod richt zich juist ook tegen de 
ouders: zij moeten kabod (= doxa) waardig zijn en dus geen 
ouders zijn die aan ijdel eerbejag (kenodoxia) doen. Maar 
kenodoxia is nu juist het grote gevaar vooral bij ouders! In 
Lukas 2:41-51 wordt ons een heel merkwaardig verhaal ovér 
Jezus en zijn ouders verteld, dat speelt in de dagen dat Jezus 
voor de 'wet' volwassen was geworden (bar-mitswah). Hij 
korrigeert er zijn ouders vanuit, wat hij noemt, een bezig zijn 
juist in de dingen van zijn Vader. Op een kritisch moment 
worden Jezus' ouders zelfs door hem teruggewezen. Laten 
wij nu niet zeggen, dat dit alleen Nieuwtestamentisch is en 
dat het Oude Testament met Spreuken 13:24 is gekarakteri
seerd: 'Wie de roede spaart, haat zijn zoon'. Want dat is een 
hoofse wijsheid, die het woord Gods nog niet is omdat zij in 
de bijbel staat. Er is een machtige parallel van ons verhaal in 
tenach en wel in Genesis l2: 1, waar God tot Abraham zegt: 
'Ga uit je land en uit je maagschap en uit je vaders huis, naar 
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het land dat Ik je wijzen zal!' Abraham raakt zo ook een heel 
leven lang bezig met zoeken naar de dingen van de Vader en 
moet daartoe zijn familie, zijn 'patria' opgeven! 

Er is de maatschappelijke konventie, dat de ouderen het heft 
in handen hebben, de jongeren niet, nog niet. De konventie 
berust op een eenvoudig niet anders kunnen. Zo is 's werelds 
beloop. Het is dus een onvermijdelijke, nuchtere, verzelf
sprekende konventie. Het is een diepgaande theologische 
fout deze verzelfsprekende gang van zaken met het vijfde 
gebod religieus te onderbouwen. Het is een regel die prak
tisch geldt, omdat het niet anders kan. Laat hem dan ook zo 
zijn gelding -hebben. De maatstaf ervan is zijn sociale karak
ter. Waar de regel het sociale leven gaat bedreigen vindt hij 
meteen zijn grens. Het is trouwens van huis uit een voorlopi
ge regel, die zichzelf allengs opheft. In die sfeer moet er, 
zakelijk, over worden gesproken. Het is een groot gevaar 
voor de menselijkheid van de ouder-kind-relatie, als de ou
ders vanzelfsprekend aannemen, dat zij representanten van 
God zijn. Zulke ouders verworden tot godheden, die wel 
gevreesd, maar niet geacht worden door hun kinderen. Het is 
een 'patria' dat zichzelf goddelijkheid aanmeet (kenodoxia), 
geheel tegen de geest van het evangelie in. In een fel woord 
van Jezus, dat wij vinden in Luk. 14:26 gaat het tegen 
ouders, die hun kinderen religieus aan zich wilden binden: 
'Wie niet haat zijn vader en zijn moeder, kan mijn leerling 
niet zijn'. 

Jezus ziet in kinderen dan ook allereerst, wat hij noemt: 
'kinderen van het Koninkrijk' en als zodanig hebben zij 
kinderen van hun ouders te zijn. Dan kan, zoals wij zagen, 
tot een konflikt worden en er is geen twijfel waar Jezus dan 
staat. Men kan zo een konflikt niet met het vijfde gebod 
bezweren. Met bijbelteksten kan men niets bezweren. Er is 
een noodzakelijk konflikt tussen kinderen en ouders, waar zij 
(samen) doorheen moeten. In Luk. 1: 17 wordt een eigenaar
dig woord uit de profetieën van Maleachi geciteerd door de 
Engel, die Zacharias de geboorte van zijn zoon Johannes 
aankondigt: 'hij zal de harten der Vaders keren tot hun 
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kinderen en de ongehoorzamen tot de gezindheid der recht
vaardigen'. Hier staan in het parallelismus membrorum de 
vaders en de ongehoorzamen naast elkaar. En het koninkrijk 
is van de kinderen. Het vijfde gebod bedoelt met de kabod, 
de eer (de doxa) van de ouders, dat ook zij ... kinderen van 
het koninkrijk zijn. De pretenties van ervaring en anciënni
teit, van autoriteit en gezag, van wijsheid en wat er verder 
mag zijn aan stof tot zelfverheffing van ouders, kunnen 
pernicieuse belemmeringen zijn als het gaat om ditkindschap 
van de ouders. Het is dan ook profetisch-eschatologische 
verwachting, dat in de messiaanse tijd de vaders en moeders 
zullen bekeerd worden tot de kinderen. 

Wat is dan ouderlijk gezag? Is er nog wel zoiets? Onder 
gezag is te verstaan, dat de één de ander werkelijk iets te 
zeggen heeft. Het enige wat werkelijk imponeert en op den 
duur standhoudt, is ècht ernst-maken. Alleen zakelijkheid zet 
zich door. Wie dus gezag wil uitoefenen, moet dat niet voor 
zichzelf doen maar ter wille van de ander. Hij moet niet op 
zijn eigen gezag uit zijn, maar daarvan juist afzien. Wie 
geiag heeft, laat zijn persoon, zijn titel, zijn kennis, zijn 
ervaring niet gelden, maar spreekt zakelijk ter wille van de 
ander, zodat er gezag van uitgaat. Er is geen andere eer, geen 
ander gewicht, geen andere waardigheid (kabad, doxa) dan 
die van de zaak. Werkelijk gezag wijst van zichzelf af naar de 
enige die gezag heeft en dat is de Messias, als uiteindelijke 
Mensenzoon. Die is zonder enige kenodoxia, daarin kyrios, 
dat hij zich aan de geringen gaf. Men kan ook zeggen: 
wie niet 'lernt' (als Maria), die kan niet 'lehren'. Ik leer altijd 
van de ander, omdat hij als naaste op mij afkomt, mij aanziet 
en zo een ,autoriteit in mijn leven is, omdat hij een vraag is in 
mijn leven, die ik met mijn hele existentie heb te beantwoor
den. Zo moet ik tegenover mijn kinderen staan en dan zal ik 
geen autoriteit spelen, maar gezaghebbend zijn, omdat ik 
gezag in mijn leven erken. 'Vaders, prikkelt uw kinderen niet 
tot toorn, maar vo~dt ze op in de lering en tucht van de Heer' 
(Ef. 6:4). Als er iets kinderen pri~kelt, razend maakt, ver
toornt en soms zelfs tot gewelddadigheid verleidt, is het de 
misplaatste autoriteit van een vaderschap, dat de goddelijke 
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prerogatieven aan zich trekt. Zo mogen vaders dan ook niet 
zijn; zij zijn zelf kinderen en geen God. Alleen, zelf kinderen 
zijnde, kunnen ze goede vaders zijn. Zij moeten van hun 
godswaan af, van hun vadercomplex, van hun 'paapse stou
tigheden' (Tom Naastepad). Zij staan zelf voor God. De 
kinderen zien hun ouders staan in die blikrichting. Wie beseft 
er in dat licht schamel uit te zien, is een goede moeder of 
vader. Want zo gezind, straalt de doxa van God over je heen 
en ook van je af. Wie meent er een aanspraak op te kunnen 
funderen, is een slechte moeder of vader. Het licht van Gods 
doxa zal hem, zal haar ontmaskeren als een hoogmoedige. 
Ouders, die zelf kinderen zijn van het Rijk dat komt, zullen 
niets uit hun kinderen willen maken, zeker geen carrièreja
gers, zullen zich niet in hun kinderen poneren, om hen te 
dwingen te bereiken wat ze zelf niet gehaald hebben. Zij 
geven alle aanspraken op - zeker alle (vermeende) aanspra
ken op hun kinderen. 

Zo zijn we terug aan het begin. Heeft Abraham daar op de 
berg Morijah zijn zoon Isaäk moeten offeren? Nee! Hij moest 
hem integendeel in leven laten en losmaken van het altaar. 
Hij moest leren, dat God geen moloch is. Want het is Mo
lochs-dienst, als vaders over hun kinderen menen te moeten 
beschikken, terwille van de toekomst van het vaderland (pa
tria). Abraham had zijn hoop niet meer op de belofte, op het 
woord van God gevestigd, maar op Isaäk: die moest het 
waarmaken, die moest een groot volk worden en het land 
veroveren. Maar het kind is niet het verlengde van de vader, 
zelfs niet van zijn verheven religieuze idealen. Het kind is 
een kind van het koninkrijk. Het komt uit de toekomst op de 
vader toe. Abraham hoefde niet zijn kind, hoefde niet Isaäk 
te offeren. Wat hij offeren moest, opgeven voorgoed, was 
zijn aanspraak op Isaäk, want die aanspraak gaat terug op een 
heimelijk ongeloof in God en zijn belofte. Isaäk werd vrijge
maakt, nadat hij aldus was gebonden geweest. Hij kwam 
onder de aanspraak van Abraham vandaan. En Abraham 
vertrouwde God weer. Nu werd Abraham zijn vader, zijn 
werkelijke vader - in het geloof. Ja, zo werd Abraham de 
vader in het geloof van velen, joden en grieken. Pas toen 
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gingen Abraham en Isaäk, die beiden, ècht tezamen: gericht 
op één zaak, het ene nodig en zó: gezaghebbend voor elkaar. 
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Hoofdstuk VIII 

OEKUMENE BINNEN LINKS 

Het valt de schrijver van dit boek niet moeilijk te erkennen, 
dat zijn bijbels-theologische bevindingen niet meer kunnen 
zijn dan opmerkingen in de kantlijn van de theologie. Tot 
meer is hij, zeker nu, niet in staat. Maar eigenlijk wil hij ook 
niet meer, niet omdat hij van mening zou zijn, dat deze 
kritiek marginaal is en het hart van de zaak niet raakt, want 
dat doet zij wel, maar omdat de kritiek haar eigen werk moet 
doen en de theologie tot zelfkritiek moet aanzetten. Het 
verheugt hem daarom veel meer, dat er weerklank is, vooral 
in wat genoemd wordt de basisbeweging, de kritische ge
meenten. Daar herkent men iets in deze kritiek, zonder haar 
kritiekloos bij te vallen. Daar is men gaarne bereid deze stem 
te laten meetellen. Daarom wil ik in dit hoofdstuk trachten te 
zeggen, hoe ik de kritische gemeenten en haar 'strategie' zie. 
Het moge leden en ook leidende figuren en theologen van de . 
'gewone' kerken duidelijk zijn, dat ik mij hiermee niet van 
enige kerk distantieer. Ik voel mij als theoloog geheel mede 
verantwoordelijk in de kerk, waartoe ik behoor, de Hervorm
de, maar eigenlijk niet minder ook in de kerk, waar ik 
gedoopt ben, de Gereformeerde, terwijl ik meen dat de hele 
reformatorische theologie, dus ook de mijne, zich blijvend op 
de moederkerk (helaas nog steeds 'van Rome') te richten 
heeft. 

Een grote bewogenheid met de armen en onderdrukten in 
onze wereld is wat de kritische gemeenten kenmerkt. Er 
wordt beseft, dat de grote massa der mensen de dupe is van 
het heersende systeem en dat hun bevrijding een fundamente
le verandering vergt. 
De schrijnende armoede, de verpaupering en de demoralise
ring van de 'velen' heeft deze gemeenten in een diepe krisis 
gebracht, die tot een aanvechting werd van hun geloof. Kriti
sche gemeenten zijn ze dan ook vanuit de krisis. Andere 
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kritiek, dan die voortkomt uit het zelf in de krisis zijn, is 
kritiek van buiten en dus vruchteloze kritiek. De kritische 
gemeenten hebben een nieuw begin willen maken door een 
radikalisering van deze krisis, die hun tot een aanvechting 
van het geloof werd, heen. Zij willen zich verzetten tegen de 
toenemende immunisatie, tegen het zich doof en blind hou
den, als het om deze dingen gaat. Zij willen de zwijgende 
meerderheid proberen wakker te maken, vooral voor zover 
die zich ook in de kerken bevindt. Deze beweging kwam, dat 
moet gezegd, voort uit vernieuwingen, die zich, vooral in de 
zestiger jaren, in de kerken begonnen af te tekenen en - naar 
het toen scheen - door te zetten. 
Zo zijn deze experimentele gemeenten in een diepgaand 
veranderingsproces gestort, met alle onzekerheden daarvan; 
een proces, waarin het geloof in de oude, bekende voorstel
lingen, vastigheden en dogma's verdween om plaats te ma
ken voor een zoeken naar wat erachter zit. Waar heeft dat 
alles, oorspronkelijk, heengewezen? Dat moet iets geweest 
zijn, wat wij hier maar aanduiden als messiaanse fiducie. 
Veel verder echter dan de principiële en fundamentele beslis
sing, ons niet aan deze krisis te onttrekken, maar in de 
aanvechting te volharden, zijn wij niet gekomen. Dat is niet 
erg, want het is voorlopig genoeg. Het is ook niet onbegrijpe
lijk, want het gaat hier om een omwenteling, die zo diep 
ingrijpt en die zoveel geestelijke energie vraagt, dat het 
steeds waarschijnlijker wordt: onze identiteit zal wel zijn 'het 
zoeken'. De identiteit rust niet meer, zoals vroeger, op de 
traditie (naar protestantse of roomse snit), maar op de enerve
rende, appellerende roepstem van het 'geschreeuw in de 
nacht' (zoals een wonderbaar hoofdstuk heet in Paustovskys 
'Herinneringen aan de Russiche revolutie'). De roeping van 
de Messias komt tot ons in het bloed, dat van de aarde 
schreeuwt, het leed, dat ten hemel schreit. 

Traditioneel vertonen wij de neiging, ons met de 'heilbren
ger' te identificeren. De kerk immers biedt het heil aan of 
schept ruimte voor het heil en laat in haar dienstbetoon zien, 
dat het haar ernst is. Zij spreekt van heil en probeert ook 
metterdaad te helen. Vanuit deze vereenzelviging menen wij 
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ons ook tot de verdrukte massa te moeten wenden, hun heil 
belovend, hun goed doende. Wij willen iets eigens, ja iets 
hogers en edelers stellen naast, eigenlijk boven socialisme, 
kommunisme en humanisme. In de christelijke ethiek is al 
zoiets uitgevonden als de christelijke of verantwoordelijke 
revolutie! In de sfeer van de 'wet' of van de 'natuur' of van 
het 'voorlaatste' willen wij wel samenwerken met deze bewe
gingen en richtingen, maar in haar proprium gaat de kerk 
daiu ver boven uit, want de genade is bovennatuurlijk en het 
'laatste' (zonde, schuld, dood) is haar zaak. Daarom vervol
maakt zij al dat stukwerk, heft het wel niet op, maar heft het 
wel op een hoger plan, een eeuwig plan. Van daaruit achten 
wij onze kritiek op het socialisme en kommunisme gerecht
vaardigd. En tegelijk is de christelijke pretentie gesteld. Het 
is dan juist die pretentie en die, door hen als achterdeur naar 
het hiernamaals beleefde, 'eeuwigheid', die onze socialisti
sche en kommunistische, maar ook humanistische vrienden 
kopschuw maken. Die pretentie is, naar mijn stellige overtui
ging, een virulente rest van het christendommelijke imperia
lisme. Het is gnostiek? op iets eigens, iets wat jij alleen hebt, 
aanspraak te maken. Het is kenodoxia. 
Nog steeds zitten wij zelf te paard, nu als de 'alternatieve 
Messias'. Na de konservatieve, ja reactionaire aanbidding en 
verheerlijking van 'Christus Koning', in wie wij onze eigen, 
zogenaamd christelijke beschaving, met een hang naar de 
Middeleeuwen, vereerden, gaan wij ons nu, nadat die be
schaving is ontmaskerd als imperialisme, als een geraffineerd 
systeem van knechting en uitzuiging, identificeren met de 
heilbrengende Messias, die de grote genezing wel zal be
werkstelligen onder onze eigen slachtoffers van gisteren - en 
van vandaag! Maar zo is het, bitter gezegd, toch vaak ge
weest: eerst kwamen de kolonisten, die het om harde guldens 
ging, en dan de zendelingen om het randschrift uit te leggen. 
Deze zelfoverschatting mag nauwelijks op naïveteit aan
spraak makén. Wij hebben haar dus ook moeten bekopen met 
een ontnuchtering, een ontgoocheling, die ons opnieuw heeft 
teruggeworpen in de diepte van de krisis. De krisis is niet te 
ontlopen. Ons christendom, als menselijk ondernemen, is 
werkelijk en voorgoed bankroet, het is in de joint venture met 

107 



kapitalisme en kolonialisme tenondergegaan. Geen wijde 
mantel der liefde, die de goddeloze praktijken en hun wereld
wijde gevolgen nog langer bedekken kan. Vanuit die ont
goocheling leren wij hopelijk beseffen, dat er maar één ding 
opzit: werkelijke solidariteit met de arme, op genade en 
ongenade. En dat houdt in: praktische deelname aan de eigen 
bevrijdingsbeweging der armen zelf, zonder heilige slagen 
om de arm. Geen hoge messiaanse dromen, maar vuil grond
werk. Wij hebben partijganger der armen te zijn, zonder 
voorafgaande voorwaarden, zonder 'als' en 'maar'. Met hen 
hebben wij gemene zaak te maken. Niet omdat zij beter 
zouden zijn, vromer, onschuldiger, eerlijker, want dat zullen 
ze wel niet zijn. Waar halen wij trouwens de pretentie van
daan daarover te kunnen en mogen oordelen. De ander is 
uitnemender, punt. Maar de straatarme, ingoede mens van 
Kerstmis bestaat inderdaad niet. Als alle mensen zijn armen 
geneigd tot alle kwaad en ze hebben er ook alle reden toe. 
Maar het is kwaad op de lijn van Abel, kwaad op de lijn van 
het slachtoffer. Het is niet de geweldenarij van Kaïn. Daarom 
kunnen wij beter tienmaal ongelijk hebben met de armen dan 
eemaal gelijk met de geweldenaren. Dat hebben wij ook goed 
te bedenken: kiezen voor de armen betekent: verkozen wor
den tot vijand door de geweldenaar. Je krijgt slagen te verdu
ren. En dat is 'genade'; je zit op het rechte spoor. (De 
marxisten spreken hier van klassenstrijd). Wel verstaan: wij 
kiezen de kapitalist niet tot vijand. Wij kiezen voor de arme. 
En dan hebben wij erop te rekenen dat de Mammonsdienaar 
zich tegen ons keert, en ons aanvalt. Nu dat is dan goed. Dat 
moet dan zo zijn. Als je goed doende slagen krijgt te verdu
ren, is dat genade bij God (1 Petr. 2:20). (En dat zegt Petrus 
tot slaven, die hij oproept ook slechte meesters te blijven 
dienen en dus in de slavenstand blijvend, juist daar kritisch te 
geloven in de Heer-die-knecht-en-de-knecht-die-Heer-werd, 
Jezus Messias, om zo de tegenstand openbaar te maken). 
Solidariteit met de geringen, betekent je lot verbinden met 
mensen, die geen goed kunnen doen, omdat in hun positie de 
geldende wet, de heersende moraal altijd dodelijk is. Voor 
hen is de wet een letter die doodt. Want de wet is een wapen 
in de handen van de heersenden geworden, een wapen van· de 
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geweldenaar. En daarom kun je alleen samen met hen leren 
verstaan, wat het is, van genade te leven, van bevrijding en 
verlossing te horen. Dat leer je bij uitstek als er slagen vallen, 
die op jou terechtkomen. Je zit dan op het rechte spoor. Dit is 
geen lijdensmystiek, maar de ervaring van messiaanse 
mensen! 

Inmiddels echter, terwijl wij zoveel met onszelf te stellen 
hebben, heeft de ekonomische wereldkrisis zich verdiept en 
verbreed. Verdiept: de derde wereld is nog steeds wingewest, 
wordt meer en meer uitgezogen en raakt verder achterop. De 
pijpleidingen van de uitzuiging worden zelfs gedeeltelijk uit 
de ontwikkelingshulp betaald. Verbreed: ook in de industrië
le centra van de kapitalistische centra, leidde de wildgroei 
van de produktie, de anarchie in de planning, de teugelloze 
konkurrentie, de koncentratie van de produktiemiddelen, de 
willekeurige technificering en automatisering en de zorgeloze 
op makerij tot een gigantische werkloosheid, die van uur tot 
uur toeneemt. 
En nog is het einde er niet. Opnieuw steken fascistische 
bewegingen de kop op. Oorlogen dreigen. Ook daarin wordt 
openbaar, dat de massa van de mensen buitengesloten is, 
ertoe veroordeeld om te verworden tot een zwijgende, dat wil 
zeggen monddood gemaakte meerderheid! Anderen beslis
sen, geen God of humaniteit die zich ermee bemoeien mag, 
laat staan de gewone mensen aan de basis, zoals jij en ik. De 
arbeiders mogen dag aan dag het systeem dienen, dat hun 
bestaan ondergraaft. Zij kunnen niet neen-zeggen, want zij 
worden gechanteerd op hun bestaan. Het kan niet anders, of 
dit moet omslaan in een fascistische diktatuur, waarbij wij 
wat wij hebben aan demokratie zullen verspelen, tenzij wij 
onze historische roeping verstaan om eindelijk ook op ekono
misch gebied de demokratie op te eisen en af te dwingen. 
Alleen een demokratie in opmars zal zich handhaven. Een 
demokratie, die zich gevestigd waant en denkt er te zijn, zal 
gedoemd zijn te verdwijnen. Demokratie is een bevrijdings
beweging of zij is niets. Aan de orde is op dit uur van de 
geschiedenis: de demokratisering, grondig, geheel en al, van 
de ganse ekonomische sektor. En demokratie betekent: de 
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zeggenschap aan het volk, aan de betrokkenen als 'gansheid'. 
Deze ontwikkeling .ten kwade (althans voorlopig, er zit ook 
een kans in!) is de derde slag, die ons na de krisis en de 
frustratie treft: het rijk van de christelijke kultuur is in een 
diepe malaise gestort. De oude visioenen van vrede en ver
lossing zijn misbruikt in een leugenachtige fraseologie. Het 
heersende idealisme loopt op zijn laatste benen, betaalt het 
laatste tribuut aan de deugd: de hypokrisie. Het heeft zelfs de 
schijn van geloofwaardigheid verloren. Waar het gisteren 
nog vertrouwen inboezemde, valt het vandaag door de mand. 
Ook de modernste vorm van filantropie, de ontwikkelings
hulp, komt boven weldadigheid niet uit: zij verandert in 
wezen niets. 
In dit faillissement verkeren ook de kritische gemeenten. En 
het is goed. Zij mogen zich er niet aan trachten te onttrekken; 
immers zij zijn kritisch vanuit deze krisis. Zij beginnen 
daarom te beseffen, dat geen messiaans aktivisme hun een 
alibi kan verschaffen. De krisis treft allen. Maar het is het 
twijfelachtige voorrecht van de gemeente - dat heet in de 
bijbel verkiezing! - het oordeel als eerste te dragen te krijgen, 
als eerste uit de diepe slaap van de vrees te worden gewekt. 
Het is echt te hopen, dat wij als kritische gemeenten nu 
definitief de linkse 'morele herbewapening' achter ons heb
ben en dat wij nu voorgoed moreel ontwapend zijn. Het gaat 
er nu om, dat wij, teruggebracht tot het naakte vlees, fiducie 
hebben in de Messias van God. Maar hoe? 

In de voorgaande hoofdstukken van dit boek hebben wij aan 
een aantal voorbeelden een nieuw christologisch verstaan van 
de bijbel beproefd. De bedoeling ervan is het messiaanse 
besef, zoals het onder druk van de krisis is veranderd en 
vernieuwd, theologisch te verhelderen. Dat is een kritische 
hulp, die nodig is, want onze fiducie kan ook onder de druk 
bezwijken. Verandering en vernieuwing is riskant. In de brief 
aan de Filippenzen (in hoofdstuk 2 vooral) roept Paulus niet 
op om de gezindheid van Christus innerlijk over te nemen, zo 
hebben wij gezien, maar om onder ons, in de gemeente, waar 
te laten zijn wat in de Messias als ándere mogelijkheid, als 
nieuwe werkelijkheid aan het licht is gekomen. Hij roept ons 
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op, bezig te zijn met en ons te richten op, wat in de Messias 
waar en werkelijk is en dus bepalend is voor de gemeente in 
de wereld. 
En dat is: de solidarisering en identificatie met de minsten, 
want dat deed de Messias ook. Voor Hem is de minste de 
meerdere, de kleinste de grootste. Het gaat dus niet om een 
mystieke vereniging, een innerlijke vereenzelviging met de 
Christus (zo verspeel je zijn kritische presentie!), maar om 
het navolgen van de Messias op zijn weg naar beneden, die 
vanuit God gezien een weg naar boven is. Hij heeft zich met 
de geringen en slaven geïdentificeerd, is zelfs slaaf der slaven 
geworden in een onderdanigheid tot in de dood, de slaven
dood aan het kruis. Dat is zijn kruis. Ook daarmee hebben 
wij ons niet te vereenzelvigen. Wij moeten ons kruis dragen 
in de navolging van Hem, op Zijn weg. Geen lijdensmystiek 
dus, maar: op ons nemen wat ons te wachten staat en aange
daan wordt, als wij zijn weg gaan. Dat hoeven wij niet naar 
ons toe te halen; dat komt vanzelf wel. Wij gaan dus zijn 
richting op. Met Hem mee. Dat is wat de bijbel nederigheid, 
zelfvernedering noemt. Het is geen morele of religieuze 
deugd, maar een praktische weg, een zaak van de strategie 
van het Koninkrijk! 
Allengs gaan wij nu ontdekken, dat wij, burgers in de krisis, 
christenen in de malaise, dáár onder die geringen thuishoren 
en dat onze belijdenis 'Christus Koning' een uiting was van 
onze grootheidswaan en ons imperialisme. Wij hebben er 
kennelijk onszelf mee bedoeld. Wij komen nu eindelijk te 
lande waar wij thuishoren: bij de gewone mensen aan de 
basis, in de lotsverbondenheid met de geringen, niet korpora
tistisch, niet solidaristisch, maar op genade en ongenade, 
objektief en subjektief gedéklasseerd, tot ons vleselijke 
menszijn teruggebracht en zo op onze plaats gezet, eindelijk 
mens onder de mensen. 
Dáár aan de basis, waar inderdaad niemand de baas is, want 
elke ander is altijd uitnemender dan ik, daar krijgen wij met 
het marxisme te maken. Dat niet vanwege een nieuwe filoso
fische mode in de theologie, na alle aristotelisme en idealis
me en existentialisme. Maar de proletariërs hebben nu een
maal, het is niet anders, voorzover zij naar bevrijding hebben 
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gestreefd en die ook, gedeeltelijk, hebben bevochten, die 
strijd gestreden vanuit wat Herman Gorter noemde: 'Marx, 
de man die de wetenschap, zolang u vreemd, u gebracht heeft 
en haar gemaakt uw kracht. U lijdenden verbond hij met het 
denken. De denkenden verbond hij met het lijden'. Daarom 
kunnen wij als kritische gemeente niet om Marx heen, tegen 
wie zoveel is in te brengen, als wij de zaak louter op ideolo
gisch vlak bezien. Niet vanwege een theologische affiniteit 
zijn we marxist. Niet, omdat wij bij hem nieuwe stof denken 
op te doen. Niet vanwege het marxisme zijn we marxist, 
maar om de enige reden waarom een christen en een socialist 
marxist hebben te zijn: vanwege de bevrijding van het prole
tariaat, waartoe wij gerekend zijn op genade en ongenade. 
Ook de theologie, als wetenschap, heeft zich met het lijden te 
verbinden, hetzelfde doende wat Marx met de ekonomische, 
sociologische en filosofische wetenschap deed. Geen marxis
tisch Vorverständnis dus, maar theologia passionis, theologia 
crucis. Ons marxisme is geen ideologie, maar een beweging. 
Het is de Messias, die zich tot de armen rekent en die de 
zijnen in het lijden stelt. Daar begint de weg naar de redding, 
naar de vrede en nergens anders. Daar ontmoeten wij Marx. 
En wij ontmoeten hem alleen voorzover hij daar is! Dat is de 
maat waaraan hij wordt gemeten, maar ook wij. Die maat is 
hem niet vreemd en ons ook niet. Zeker, hij beriep zich er 
niet voor op Christus, want die was hem onherkenbaar ge
worden. De geest heeft gewaaid waar hij wilde. 
Wie in het lijden verkeert, begint te verstaan wat 'Naherwar
tung' betekent en zegt nooit meer, dat zij tot de mythe van het 
Nieuwe Testament behoort, die moet worden weggeïnterpre
teerd tot een 'innerlijke beslissing' of iets van dien aard. Het 
Koninkrijk van God is nabij! Het kome vandaag, vandaag 
nog! Want morgen is het te laat. Dit gebed schiet loodrecht 
uit de nood omhoog. In het lijden, in de nacht als alles zwart 
is, leer je, op het gehoor te leven. En het geloof is uit het 
gehoor! In de verschrikkingen leer je het wel af, het lijden 
mystiek om te buigen tot een deugd, een voorrecht of een 
zegen. Lijden, er is geen mystiek mee te bedrijven, wij 
moeten er denkend, zoekend, analyserend, strijdend met alle 
lijdenden samen bovenuit komen, bereid echter om liever aan 
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het lijden te bezwijken, eraan onderdoor te gaan, dan te 
vluchten en de strijd op te geven en zo de humaniteit, de 
konkrete humaniteit, de naaste, te verraden. Als met ons 
lijden de bevrijding is gediend, dan nemen wij dat kruis, als 
wij gehoorzaam zijn tenminste, vrolijk en welgemoed op 
ons. Dat is hypomonè, Ausdauer, volharding. De exodus is 
niet zonder strategie, Mozes is veertig jaar herder geweest en 
maakte een harde leerschool door! Het marxisme bevat een 
schat van strategische wijsheid en ervaring. Dus de exodus is 
niet zonder marxisme. Maar nog minder is zij zonder plaats
bekleding, zonder inzet van het leven voor elkaar, zonder 
liefde in actie, zonder konkrete hoop en gerichte fiducie. 

Maar een vierde slag treft nu de kritische christen. Hij ont
dekt de versplintering, de onmacht en het bederf waarin de 
proletarische tegenbeweging verkeert. Hij heeft zijn eigen 
geschiedenis van dogmatisme en schisma, van ketterij en 
brandstapel, van vervolging en verovering, van doodslag en 
moord. Wij hebben die als christenen, onze ogen sluitend 
voor diezelfde praktijken in het heden, tot middeleeuws ver
leden verklaard en zo getracht te verdringen. Plotseling kij
ken wij nu in de spiegel en schrikken terug. 
Daarom vallen er nog velen in dit stadium terug. Zij kunnen 
het burgerlijk idealisme niet afleggen, want het verschaft ons 
een zetel ten gerichte, hoog boven het bont gewoel van de 
praktijk. Wij verheffen ons liever theoretisch boven de ge
schiedenis dan binnen te gaan in de grote verschrikkingen en 
zo moreel ontwapend te worden en met de zondaren als 
zondaar voor God te staan. De versplintering, het sektarisme, 
het dogmatisme van de linkse beweging is inderdaad een 
spiegel. Het is onze zaak, waaraan wij ons niet kunnen 
onttrekken. 
Er doet zich hier een vluchtweg voor: de eeuwige melancho
lie, die zich zo schoon laat esthetiseren. Met welbehagen en 
trots verhaalt de burger van zijn jeugdige dromen, van de 
lente van zijn verlangens: oh ja, hij is ook kommunist ge
weest, in de tijd van zijn kalverliefdes. Hij schijnt dit alles 
ook niet te verloochenen, want met het fonkelend wijnglas in 
de hand vertrouwt hij je toe, dat hij mislukt is. Trouwens wij 
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zijn allemaal mislukt, gefaalde goden, droevige figuren. 
Maar met de glans van de strijder van de la Mancha. En dan 
bekruipt hem zelfs de religieuze ontroering: vind je niet, dat 
wij zo op de Messias in Gethsemané lijken? Dat is de laatste 
en naar het schijnt bescheidenste zelfidentificatie met de 
Christus, maar tegelijk het verfijndste terugqeinzen voor de 
exodus met de slaven. 
Van deze inderdaad droevige figuur, is rechter Azdak in 'De 
Kaukasische Krijtkring' van Bertolt Brecht het tegendeel. 
Azdak is een waarlijk rechtvaardige rechter, die de onder
drukten recht verschaft, maar hij speelt een verloederde zuip
lap (niet andersom, heren, burgerlijke regisseurs!): het recht 
dat hij spreekt, het recht dat hij met dubbele tong lalt, is recht 
dat in zichzelf recht is, het straalt zijn eigen doxa uit en 
ontleent zijn glorie niet aan toga en bef. Zo is Azdak het anti
type van de verloederde bourgeois, die een rechtgeaard mens 
speelt, maar een wanhopige melancholicus is, die het vraag
teken aanbidt om van alles àf te zijn. (Valse deemoed, met 
een beroep op Filippenzen 2). En laten wij wel bedenken: 
van hier naar de jleroïsche overkompensatie, van hier naar de 
nihilistische agressie (in ieder geval: orde op zaken!), is maar 
één schrede. Immers, de burger roept om genade tot de God, 
die hij zelf heimelijk nog steeds is. Hij is mislukt naar zijn 
eigen ideële maatstaf. Hij heeft nooit van deze kenodoxia, 
van deze loze glorie afgezien, zelfs niet op de puinhopen, 
aangericht door zijn hoogmoed. Maar nog zegt hij: het zijn 
de défauts de ma qualité! Men bedenke wel: hier heb ik ons, 
hier heb ik mijn eigen portret gegeven. 
De Messias heeft zich voor ons tot zonde gemaakt. Hij heeft 
geen voorwaarden gesteld aan zijn solidariteit, hij at met 
hoeren en tollenaars. Hij zette zich onder de schuld. Hij liet 
het allemaal op zich aanlopen. Op die werkelijkheid van 
Christus hebben wij ons te oriënteren. Dan is het goed om in 
de spiegel te zien. Ook op de lijn van Abel is er veel, 
verschrikkelijk veel gezondigd. Alles waartegen gestreden 
werd, is vroeg of laat, besmettelijk als het is, naar binnen 
geslagen: machtswellust, hoogmoed, verachting, knechting, 
uitbuiting, moordzucht, nijd. En daar komt dan nog heel veel 
bij, dat juist de verdrukte kenmerkt: wanhoop, vertwijfeling, 
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verblinding, vervolgingswaan, bezetenheid, fanatisme, ge
spletenheid, twistziekte, sektarisme, schismatisme ... Ja, de 
armen zijn niet beter. Zij worden proleten genoemd, met een 
toon van morele minachting. De burger is trots, dat hij de 
armen niet vergeefs heeft domgehouden, laten verkommeren 
en démoraliseren. Ook geestelijk zijn de armen arm, zij zijn 
slachtoffer ook op dit gebied, zoals zij afstotend zijn, vuil, 
besmettelijk ziek, laag bij de gronds! Dat alles deelde de 
Messias met hen, en tapeinotèti. Om het bevrijdende woord, 
de helderheid, het licht, het denken, de geest, het uitzicht bij 
de lijdenden te brengen, moet de weg van de Messias worden 
begaan: eerst moet de beslissing vallen ons lot aan elkaar te 
verbinden, een gezamenlijke geschiedenis aan te gaan. Dan 
kan pas, daar beneden bij hen, in de diepte het woord worden 
gehoord, in de nacht het gehoor worden gescherpt, de geest 
neerdalen, het denken rijpen en het uitzicht opengaan. Dan 
hebben wij het marxisme nodig als analyse, als methode, als 
strategie. Want de socialisten zijn aan deze opgave gehoor
zaam geweest, toen wij als christenen nog horende doof 
waren. 

Wij .dienen te vermijden, dat wij de marxistische tegenbewe
ging gaan verrijken met een nieuwe sekte, een nieuwe oor
zaak van wederzijdse verkettering: religieus socialisme of 
christelijk marxisme of iets van die zelfde hybridische aard. 
Wij mogen niet binnenkomen als betweters, die de geest in 
pacht zouden hebben. Hier liggen risiko's vanuit de traditie. 
Het marxisme wordt dan naar de praktijk verwezen of - wat 
in dit soort denken hetzelfde is - naar de ethische bijwagen. 
Dat laat het marxisme zich terecht niet aanleunen. Ethiek 
immers verliest haar zin als zij wordt losgemaakt uit het 
begrip van en de visie op de totale beweging van de geschie
denis. Een praktische Vernunft geïsoleerd uit het geheel der 
filosofie is dan ook geen praktische Vernunft. De ethiek 
hoort theologisch in de dogmatiek thuis. In het marxisme is 
dat niet anders (zij kan niet losgemaakt worden van de hele 
beweging van de klassenstrijd). De voorgestelde taakverde
ling is dan ook onmogelijk. Wij zullen elkaar werkelijk 
helemaal ernstig moeten nemen. Een andere mogelijkheid, 
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die wel opgeld doet, is: wij rekenen het marxisme tot de 
'natuur', die door de genade, waarvan alleen de kerk weet 
heeft vanuit de openbaring, zo niet wordt opgeheven dan toch 
overtroffen, terwijl er ook een terugwerking van de genade 
op de natuur is, die zonder de genade niet werkelijk, in 
sommige theologieën zelfs nauwelijks of helemaal niet is te 
kennen. Zo wordt dan het marxisme als natuurlijke filosofie 
ingesponnen, beknot en bevoogd en uit de mondigheid, over 
alles te kunnen en mogen meespreken, ontzet. Want de 
laatste dingen, waar het op aankomt, de vragen van zonde, 
schuld en dood, zijn voorbehouden aan het geloof. Terecht 
weigert het marxisme zich bij deze bevoogding neer te leg
gen. Ook in het socialisme en kommunisme gaat het om meer 
dan het materiële, om meer dan het geluk, niet alleen om 
brood maar om alle logos, zin, waardigheid van het mense
lijk bestaan. Maar het weet beter dan de christelijke traditie 
(in haar zelfvervreemding), dat de mens zich niet boven de 
stof kan verheffen, zich er niet van kan losmaken, dan alleen 
door illusie. Het materiële is de grondslag, de voorwaarde, 
de konditie van de vrijheid. De marxisten kennen onze stre
ken. Eerst krijgen ze de praktijk toegekend en daarin in het 
bijzonder het materiële en even later krijgen ze te horen, dat 
ze eenzijdig zijn, materialistisch, ekonomistisch, determinis
tisch enz. Vervolgens worden alle missionaire en apologeti
sche trucs op hen toegepast, uitlopend op een poging tot 
annexatie. De werking van deze christelijke absorptietech
niek c. q. omsingelingstaktiek is even effektief als verwerpe
lijk. De theologie heeft niet het recht aan enige filosofie a 
priori de mogelijkheid te ontzeggen, vanuit haar eigen ken
kritiek en methode, tot de volle waarheid te komen. Dat zij er 
praktisch nooit is uitgekomen, is juist. Dat pleit nauwelijks 
tegen het filosofisch ondernemen, zeker niet voorzover er 
van deze tekortkoming besef is. Waar de vragen voorgoed 
beantwoord schijnen, zijn wij veel verder van huis. Ware 
filosofie en ware theologie blijven vragen, blijven doorvra
gen. Ze zijn er nooit. Het is nu juist de filosofie van de 
praxis, zoals Gramsci in de gevangenis schrijvend, het marx
isme met een schuilnaam noemde, die net als elke goede 
theologie weet, dat de waarheid moet worden gedáán, alvo-
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rens zij tot effektieve waarheid hier en nu wordt en dat zij niet 
kan worden vastgelegd in in zichzelf rustende thesen of in 
een theorie boven de praxis. Hier ligt een formele verwan
tschap, die niet zonder kansen is. 

Er zit niet anders op, dan proletariër met de proletariërs te 
worden, en - in zoverre! - marxist met de marxisten. Het 
gesprek tussen het christelijk geloof en het marxisme kan 
alleen vruchtbaar zijn als het in de gemeenschappelijke praxis 
van de bevrijdingsbeweging plaatsvindt. In die situatie zullen 
wij elkaar broodnodig hebben. En dan hebben wij elkaar ook 
veel te zeggen. Vindt het gesprek buiten deze praxis om 
plaats, dan verwordt het tot een schijnbaar vruchtbaar of even 
schijnbaar onvruchtbaar ideologisch debat. Als het lukt heb 
je er niets aan, als het mislukt schept het alleen maar een 
slechte sfeer. Atheïsme en theïsme zijn niet te synthetiseren 
op ideologisch niveau, daar staat het principe van tegen
spraak borg voor. Maar als in de praxis ontdekt wordt, dat 
aan deze tegenstelling een eenheid voorafgaat, dan wordt het 
anders. De God van de Messias Jezus, die ja zegt tegen de 
doulos die aan het kruis sterft, is immers geen God, die van 
oorsprong onder de goden thuishoort. Hij komt het pantheon 
binnen als opposant. Hij komt er binnen terwille van de 
menselijke bevrijding uit de slavernij, ook uit de religieuze 
horigheid. Hij komt er binnen om de goden tot zwijgen te 
brengen en hun de macht te ontzeggen, te ontnemen zelfs. 
Het geloof in Hem is geen geval van 'theïsme'. Hic deus non 
est in aliquo genere. Wie in Hem gelooft, kan theïstisch 
lijken, maar is het niet. Wie in Hem gelooft heeft ook 
atheïstische trekken, dat kan niet anders. Maar ook atheïst in 
filosofische zin is hij niet. Pas als deze God die sui generis is, 
verloochend is, door zijn aanhangers wel te verstaan, ontstaat 
de konditie waaronder het tot de tegenstelling theïsme en 
atheïsme komt. Die gaan gelijk-oorspronkelijk uit van het 
verloochenen van de voorafgaande synthese, al roepen ze 
ook elkaar op en versterken ze elkaar, juist als tegenstelling. 
Toch is het ook weer deze God, die door de religieuzen wordt 
gezocht; van wie ze niet los kunnen komen. Maar evenzeer is 
het deze God, die door de atheïstische ontkenning niet is 
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getroffen, integendeel: ook zij zoeken Hem. Zo mogen wij 
onze marxistische partner theologisch duiden, overigens zon
der hem dit Verständnis op te dringen. Wij hebben de ander 
in zijn Selbstverständnis te accepteren. Maar het zou niet 
goed zijn erbij te blijven staan. Wij zijn elkaar ook schuldig, 
te zeggen, wie de ander voor ons en dus in ons denken is. Nu, 
dat heb ik hierboven getracht te zeggen. Het gesprek is open, 
als het maar in praxis plaatsvindt, want alleen daar licht de 
voorgegeven eenheid soms ineens op. Daar hebben wij dus 
samen in te staan en vooruit te gaan. 
Het laat zich, misschien ten overvloede, ook zo zeggen. Als 
de God van Jezus Messias alles in allen zal zijn, zal er geen 
tempel en geen religie meer zijn. Maar dan is ook het atheïs
me opgeheven. Atheïsme en religie zijn elkaars tegenstellin
gen als ideologieën; ze zijn beide eindeloos ambivalent. 
Beide echter komen voort, juist in hun tegenstelling, uit de 
vervreemding van de God van de Messias, de miskende 
majesteit, die zich nooit onbetuigd heeft gelaten. Tegenover 
de verzoening, die in Hem ons een eeuwigheid vóór is, kan 
geen vijandschap, ook deze niet, standhouden. 
Proletariër onder de proletariërs zijn, en - in zoverre! -
marxist onder de marxisten, betekent dus geen nieuwe sekte, 
maar juist omgekeerd: de bevordering van de oekumene 
binnen links. Wij hebben lange jaren buiten gestaan, daar
door zijn wij niet belast met het verleden. Dat is geen ver
dienste, maar eenvoudig te danken aan de afzijdigheid van 
kerk en christenen als het ging om de verwezenlijking van het 
socialisme. Omdat wij buitenstaanders waren, hebben wij 
ook geen direct aandeel gehad in de misverstanden, vergis
singen, verketteringen en verguizingen, waardoor links 
wordt verscheurd. Niet omdat wij beter waren, maar omdat 
wij er helemaal niet waren. Wij waren nergens. Dat is een 
schandaal, zoals het een schandaal is dat de kerk de arbeiders 
voor de keuze: religie of revolutie, heeft gesteld. Maar laat 
men het ons nu maar gunnen het voordeel van deze schanda
lige afwezigheid te benutten. Wellicht kunnen wij dan de 
inter linkse samenwerking, de opheffing van de versplintering 
bevorderen en vooral ook werken aan de voorwaarden, waar
onder een werkelijk progressieve coalitie kan worden ge-
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vormd. Dit is een politieke dienst van verzoening, die voor 
de kritische gemeenten weggelegd zou kunnen zijn. 
In het klimaat van zo een gemeente is het inderdaad vaak 
mogelijk om tot ontmoetingen en gesprekken te komen, die 
elders niet zo gemakkelijk of helemaal niet te verwerkelijken 
zijn. Die kans moet worden uitgebuit, niet om zielen te 
winnen, maar om de brede linkse, progressieve samenwer
king waarom wij politiek schreeuwen, eindelijk tot stand te 
brengen. De tijd dringt! Mijn boek over Marx (Kernwoorden 
bij Marx) wil hierbij een hulp zijn, omdat ik daarin een 
interpretatie van Marx gaf, waarvan ik niet alleen meen dat 
zij juist is, maar ook geëigend om de gevestigde tegenstellin
gen te doorbreken. Tegen die achtergrop.d is er wellicht van 
dit geschrift een goed gebruik te maken. (Wie er ideologie in 
leest of wil lezen, is er in ieder geval grondig naast.) 
Heel belangrijk is uiteraard in dit verband, dat de kritische 
gemeenten alle restanten van de koude oorlogsmentaliteit uit 
haar eigen midden wegdoen en anderen helpen het anti
kommunisme, dat een uiterst gevaarlijke, aangekweekte denk
luiheid en domheid is, te overwinnen. Daartoe moet het 
idealisme worden uitgebaimen, want dat schept de theoreti
sche mogelijkheid onhistorische oordelen te vellen over an
deren en zelf buiten schot te blijven. Ik heb er in het voor
gaande al enige dingen over gezegd, die hier niet hoeven te 
worden herhaald. Dit sluit kritiek op de kommunistische 
partij(en) niet uit, maar in. Ook de kommunistische partij(en) 
zijn vaak door de anti-houding getekend. Isolement wordt je 
niet straffeloos aangedaan. Verdachtmakingen hebben de na
re eigenschap langzaam maar zeker een beetje waar te wor
den. Zij hebben het karakter van zichzelf vervullende profetie
en. Zo worden paranoia en kwerulantisme gekweekt. Men 
krijgt het druk met elkaar te bestrijden. Men houdt de tegen
stander af van zijn eigenlijke taak. Hij gaat zich vastboren in 
de afweer van de aanval. De taal wordt stereotiep. Het 
onderscheidingsvermogen neemt af. De gevolgen zijn ramp
zalig. En dit hele proces van bornering en verharding is in het 
voordeel van de heersenden. Begripsvervuiling, grensverva
ging, nevelverspreiding, denkblokkering zijn taktieken in de 
klassenstrijd van boven. 
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Uiteraard heeft in de grond van de zaak de strijd om de 
ideologie - als men wil: de ideologische klassenstrijd - niet 
het primaat. Alle taal immers is verwijzend en als ding op 
zichzelf krijgt taal een soort metafysische status, alsof ze in 
zichzelf waarheid is. En dan kun je lang aan de gang blijven. 
Dat is ideologie van de ergste soort. De strijd om verhelde
ring dient dan ook gekoppeld te zijn aan de praxis der bevrij
ding, zoals die op het vlak van de politiek en de ekonomie 
plaatsvindt. Anders weet je niet waar je over praat. Toch 
heeft dan juist, zeker ook bij ons in Nederland, een verhelde
ring van de taal, van de begrippen en dus een bevordering 
van het elkaar werkelijk verstaan de hoogste prioriteit. Want 
er huizen heel wat geijkte, wel in de taal, maar niet in de 
werkelijkheid bestaande verschillen en overeenkomsten! Het 
openbreken van het ingewijdenjargon, het beëindigen van het 
gezellige onderonsj~,.als de termen maar vallen (tale Kanaäns 
heb je ook onder kommunisten) , het wegtrekken van verbale 
sluiers, is iets dat gauw en grondig moet gebeuren. Van een 
betweterige dogmatiek en 'ik-heb-het-aItijd-wel-gezegd-en
geweten' -mentaliteit gaat geen overtuigende, zelfs geen wer
vende werking uit. De termen hebben dan nauwelijks nog een 
betekenis. Ze dienen alleen nog als wachtwoord, als herken
ningsmelodie. En daarom roept men van de ándere kant: 
maar waar is dan het proletariaat (mijn groenteboer gaat naar 
Italië!)? Wàar de Verelendung (wij hebben het nog nooit zo 
goed gehad)? Waar de uitbuiting (is Philips geen nette man)? 
Waar de klassenstrijd (als de arbeider aan de T. V. zit is hij 
alles vergeten)? Zo luiden de platitudes. Wij leven immers in 
een welvaartsstaat. Het proletariaat is verburgerlijkt. Uitge
buit wordt er niemand. De harmonie regeert. Enzovoort. 
Enzovoort. 
Zo spreekt men. Dat is onvoorstelbaar oppervlakkig en van 
een heilloze stupiditeit, nota bene in een land met honderd
duizenden werklozen. Maar die oppervlakkigheid' kan niet 
bestreden worden met het deklameren van de klassieke ter
men, hoe helder, hoe scherp die in origine waren en nog zijn. 
Marxisme is het denken aan de lijdenden gebracht en het 
heeft zich daarom te uiten in een levende, klare, verhelderen
de, maar ook warme, bewogen en geladen taal, die naar vorm 

120 



en inhoud adequaat is aan haar functie. Zij moet het boren 
van de analyse en de hartslag van de hoop laten horen. 
Deklamatie van jargon verraadt dat het denken stilstaat. Het 
Kommunistisch Manifest van Marx en Engels is een taalmo
nument! Waar de zaak van de praxis, de zaak van de bevrij
ding weer werkelijk in het geding is, zal de taal zich vernieu
wen als een arend zijn jeugd. 

De kritische gemeenten richten zich vooral ook op de kerken, 
niet op de prelaten, maar op de gewone mensen, die daar in 
de kerk hun heil zoeken. De kritische gemeenten horen bij de 
kerk, ook al stelt de gevestigde kerkleiding, dat zij er geen 
verantwoordelijkheid voor hebben. Dat is zelfbedrog en op
pervlakkig. Indertijd hebben wij het trefwoord 'luis in de 
pels' der kerk overgenomen van Franz Rosenzweig, die dit 
van de synagoge zei. Het blijft een goede leuze. Het gevoel te 
verkeren in een diepe krisis, dat zich uit in velerlei akties 
waaraan ook veel kerkelijken van harte meedoen, is een 
gerechtvaardigd en zuiver besef. Dat krisis-gevoel mag niet 
door ons worden gekleineerd, omdat het op zichzelf niet 
voldoende zou zijn. Dat is ongetwijfeld zo, maar het is een 
begin en wel het enige goede en vruchtbare begin. Er moet 
aan worden aangeknoopt. Het moet uitgroeien tot een kritisch 
bewustzijn. Het moet uitzicht krijgen. Het mag niet gaan 
verkommeren in pessimisme, omdat het verstoken blijft van 
een heldere analyse en strategie. 
Een brede aktie als tegen de neutronenbom moet ook zijn 
politieke vruchten gaan afwerpen. Dan zal op een treffende 
en overtuigende wijze moeten worden duidelijk gemaakt, dat 
dit protest, goed beschouwd, gericht is tegen een onvermijde
lijk uitvloeisel van het kapitalistisch imperialisme. Want dit 
verdelgingsmiddel is gericht tegen de massa en dus een 
kenmerkend wapen van krachten, die daar hun potentiële 
vijand zien. Ik vermoed, dat het initiatief tegen de neutronen
bom in kommunistische kringen geboren via kritische chris
tenen is overgewaaid naar de kerken. Dat is een goede zaak. 
Zo kan de kritische gemeente ook omgekeerd bemiddelen om 
aan het IKV -programma (kernwapens binnen tien jaar uit 
Nederland!) een brede basis te geven. De gemeenschappelij-
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ke praxis die dan ontstaat, is nodig als basis van wederzijds 
begrip en 'politisering'. Zo moeten wij trachten te funktione
ren in onze samenleving. Er zijn vele mogelijkheden te noe
men, en er is veel van elkaar te leren. Het heeft geen zin om 
terzijde van de instituties de alternatieve beweging uit te 
hangen. Onder organisatie en institutionalisering komen ook 
wij niet uit. Ons is opgedragen te bemiddelen, ons is gesteld 
de dienst der verzoening. Ons is gegeven de kans, zonder 
veel rompslomp, initiatieven te ontwikkelen. Ons is gegeven 
de kans alert te zijn en er bovenop te zitten en eventueel 
zonder al te veel gevolgen, de plank flink mis te slaan. Wij 
mogen een katalysator zijn, die niet buiten het proces blijft, 
maar het initieert en op gang houdt. 

In ieder geval mogen wij de moed niet opgeven, want ons is 
de hoop niet voor onszelf gegeven, maar terwille van de 
hopelozen. Het moderne piëtisme, het existentialisme, zullen 
wij te boven moeten komen. Het heeft zijn betekenis gehad 
als aanloop om opnieuw tot de geschiedenis en de politiek te 
gaan. Het heeft ons ontburgerlijkt tot op zekere hoogte. Wij 
zijn er als mensen nog nooit in geslaagd om een samenleving 
en een maatschappelijke huishouding te ontwikkelen zonder 
tegenstellingen, zonder vijandschappen, zonder 'antagonis
men'. Daaruit te concluderen, dat dit dus ook niet mogelijk 
is, is onjuist. Calvijn heeft de oplossing gezocht in een 
burgerlijke gemeente, die het recht van verzet in zichzelf 
meedraagt (de lagere magistraat is er bij hem de drager van). 
Dat recht behoort bij Calvijn (en dat is revolutionair!) tot het 
positieve recht. Op die lijn zit elke rechtgeaarde demokraat. 
Onze demokratie is bedreigd, omdat wij de ekonomische 
machten anarchisch laten voortwoekeren, en ze niet onder 
sociale en politieke controle brengen. Privaat-bezit - d. w .z. 
eigendom in de geheime sfeer van persoonlijke zelfbeschik
king, zonder plicht tot verantwoording, zuiver individueel, 
willekeurig - privaat-bezit van sociale zaken van algemeen 
belang als produktiemiddelen, is ondemokratisch en mense
lijk niet aanvaardbaar. De produktiemiddelen horen onder 
gemeenschappelijke, publieke zeggenschap te staan. Er is 
veel bereikt in de demokratie, maar alles is bedreigd en kan 
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weer teloorgaan, als wij de moed niet hebben het socialisme 
te verwerkelijken. Dan alleen kan de demokratie worden be
waard. Anders gaat zij tenonder aan de ekonomische mach
ten, die zich breed en sterk maken, ook ten koste van de 
kleinere, ten dode opgeschreven konkurrenten. 
Wij zijn vooruitgegaan. Zeker! als wij deze opgave vervul
len. Maar niet, als wij het erbij laten zitten. Er is nog niets 
gegarandeerd. Maar de kans is ook nog niet verkeken. Het zit 
erin. Als deze kritische tijd vol kansen, geen grote generatie 
vindt, dan leiden de verspeelde kansen tot een des te diepere 
val. De kritische gemeenten mogen beseffen, dat de mens 
van Godswege verantwoordelijk is gesteld in zijn eigen ge
schiedenis. Die verantwoordelijkheid kan hij dragen, als hij 
de werkelijkheid van het Vrederijk, waartoe de wereld be
stemd is, als waarheid-om-te-doen, in zijn leven laat gelden. 
Wanhoop is zonde! 
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Hoofdstuk IX 

OPENBARING IS VERZOENING 

De God van de Messias Jezus, diens 'Abba', is anders dan 
alle goden. Het kan niet genoeg worden gezegd. Deze God 
is, zo klinkt het steeds weer in de bijbel, de Verzoener. Dat 
wil zeggen: Hij is de God, die niet ver weg in zijn hemel 
opgesloten zit en de mens in de geschiedenis aan zijn lot 
overlaat, maar de God, die met de geknechte en vervreemde 
mens een verbond aangaat en de zaak van de menseli jke 
bevrijding tot Zijn eigen zaak maakt. Voorzover de religie de 
ideologische weerspiegeling is zowel van de vervreemding 
van de mens als van zijn machteloos protest daartegen, is 
deze God een verstoorder daarvan. Maar daar laat Hij het niet 
bij: Hij heft de religie op. Dat houdt in, dat Hij de zin van de 
religie als opstand, als protest tegen onrecht en geweld 
vervult. 
Als er in de prediking van de gemeente van verzoening wordt 
gesproken, gaat het niet over een, oneerbiedig gezegd, half
zachte zaak, niet over gemakkelijke harmonie, niet over 
gladstrijken en verdoezelen. Verzoening is een veel helderder 
en sterker gebeuren: deze menslievende God blijft, wil dit 
woord zeggen, de mens tegen àlles in trouw. Gods handelen 
sluit altijd de mens in, nooit uit. Gods geschiedenis is een 
'inklusieve' geschiedenis, die Hij voortzet, waarmee Hij 
doorgaat, hoewel de mens zich ervan vervreemdt en laat 
vervreemden. God laat het er niet bij zitten. Hij is altijd al die 
menslievende God geweest en blijft het. Hij laat de mens niet 
los. Meer nog: Hij wil het verbond volmaken en vervullen, 
tegen alle weerstand in. Hij wil alles in allen worden, met 
minder neemt Hij geen genoegen. De verschrikkelijke gevol
gen van de vervreemding, lijden, angst, verdriet, het zijn 
dingen waar God tegen opkomt. Wij mogen nooit, recht toe 
recht aan, zogenaamd vroom, rampen en ongelukken, oorlo
gen, epidemieën, hongersnoden, aan Gods voorzienigheid 
toeschrijven. Het is veeleer de 'heidense' geest dan messi-
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aanse fiducie, die zich in zulke stellingen uitspreekt. Zulk 
spreken is trouwens wereldbeschouwing en geen waarheid 
om te doen. Iets anders is, dat God het wel in zijn voorzienig
heid daarheen leidt, dat ooit de tranen van de ogen zullen 
worden afgewist, door zijn eigen hand, zodat in het Rijk 
achteraf de vervreemding, de angst en het verdriet niet zon
der .zin zullen blijken geweest te zijn. Niet dat ze nu zin 
hebben, in zichzelf, maar zij worden zo volkomen in de 
overwinning verzwolgen, dat zij dan dienen mogen de zege
praal te intensiveren, te verhogen en te verdiepen. Dat àlles is 
voorbij. De boze vijand is verslagen. God is alles in allen. 
Van deze God wordt in de schrift beleden, dat Hij de schep
per is. Het gaat er dan helemaal niet om, om in abstracto te 
stellen, dat de wereld geschapen is en bijv. niet ontstaan. Dat 
is zelfs onzin. De wereld is wel degelijk ontstaan, althans het 
wetenschappelijke model waarin wij dat stellen is nog altijd 
heel bruikbaar, al stuit het ook op grenzen. Nee, de bedoeling 
is te zeggen: die mensenlievende, humane God-Verzoener 
heeft de wereld in het aanzien geroepen ter wille van zijn 
grootse 'droom': de mens. De Verzoener is de Schepper en 
geen ander. Wij mogen de werkelijkheid om ons en in ons 
daarop aanzien. Je kunt het er niet uit aflezen, dat niet, maar 
je mag er wel vrolijk en onbezorgd van uitgaan! 
Het geloof in Hem als Schepper bevrijdt ons van alle défaitis
me. Het verbond van God en mens is de zin van al het 
geschapene. De mens is, ondanks alles, geschapen als een 
partner van God, aan wie Hij de wereld graag gunt en ook in 
verantwoording overlaat. En daarin is deze God niet kleinzie
lig. Hij ziet de zon van de menselijke geest, van zijn vernuft, 
zijn durf en kunst graag in het water schijnen. . 
De mens is dus niet eerst geschapen en daarna door God als 
bondgenoot uitgekozen of als zodanig onderscheiden. Laat 
staan, dat er tussen de mensen een diskriminatie zou kunnen 
gelden van wel en niet tot vriendschap met God bestemden en 
verkorenen. Elke grond voor enige diskriminatie ontbreekt! 
De mens is als bondgenoot geschapen. In het begin was er het 
woord, het woord van God! Tot wie sprak God dan? Tot 
zichzelf? Nee: tot de mens, die hij met dat woord ging 
scheppen. Het gesprek van God en mens is de grond waaruit 
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het menszijn is opgebloeid. God zegt in dat oude Scheppings
epos: Laat ons mensen maken. Ik denk dat dat 'ons' de te 
scheppen mens insluit. Die mag méédoen. Wij leven op de 
adem van Zijn stem. Uit het woord kwam de mens voort, 
juist materieel. Zo zijn wij 'naar het beeld van God'. Dat wil 
zeggen: wij lijken niet op onszelf. Dat doen de dieren. Die 
zijn 'naar hun aard'. Wij lijken op God. En wij zijn van onze 
origine af aan in een beweging naar Hem toe opgenomen. 

Maar verzoening heeft toch met zonde te maken en daarover 
hebben wij nauwelijks nog een woord gezegd. Hoe kan dat? 
Het antwoord luidt: omdat de zonde ten diepste maar een 
incident is. Zonde is niet wezenlijk voor het menszijn. Het 
zou trouwens al heel raar zijn om te stellen, dat God de 
Verzoener werd vanwege de zonde. Dan krijgt de zonde wel 
een heel positieve rol toegekend. Dat is wel gedaan, zodat 
men ging zingen: felix culpa; 0, gelukzalige schuld, die zo 
een verlosser heeft verdiend. Zonde is niet positief en wezen
lijk, maar negatief en onwezenlijk. Zonde leidt tot niets. Dat 
is de ernst van de zaak. De zonde is daarom ook niet de grond 
van de verzoening. Zonde is en heeft helemaal geen grond! 
De verzoening vindt haar oorsprong en grond alleen in God 
zelf. Hij is de Verzoener. Hij is dat uit zichzelf en gaarne. 
Niets of niemand brengt of dwingt Hem daartoe. God is 
liefde. 
Als de mens, bestemd als partner, van deze God wegloopt en 
zelf God wil spelen (kenodoxia), als de mens uit de beweging 
naar God toe zich losmaakt en achter andere goden aangaat, 
dan laat deze God-Verzoener hem niet los. Hij gaat de mens 
achterna, houdt hem vast en maakt hem los van de verdruk
kende goden en machten, waaraan hij zich had verslingerd. 
De God-Verzoener verstoort de vervreemdende religie. Hij 
wil een menselijke mens. Hij wil een vrije en verantwoorde
lijke mens, die aan niets gebonden is, dan aan zijn oorsprong 
uit het woord en zijn bestemming: God.in hem en hij in God. 
Het is maar schijn, dat de zonde aan de verzoening vooraf
gaat. Want wie zegt, dat dit 'weglopen' zonde is? Dat zegt de 
Verzoener. Zonde wordt pas zónde, blijkt pas zónde te zijn 
in het licht van de Verzoening. 
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Wij kunnen zonde dan ook definiëren als: missen van de 
bestemming, vervreemding van de voorsprong. De lezer zal 
begrijpen, dat ik het gangbare schema: schepping, zondeval, 
verlossing theologisch onbruikbaar vind, vooral als men het 
historiserend gebruikt (dus als een volgorde). 

God is de God, die belooft: ik wil jullie God zijn, en die 
gebiedt: jullie zult mijn volk zijn. Zo is deze God. Hij is de 
religie-opheffende, menslievende Verzoener. En zo is Hij, 
om zo te zeggen: van eeuwigheid tot eeuwigheid. Maar, zal 
men misschien opmerken, als deze God als uiterste kons.e
kwentie hiervan mens wordt, vlees wordt, dan doet Hij dat 
toch als afweerreaktie tegen de zonde! Ook dat is, naar mijn 
diepste overtuiging, theologisch onjuist. God is in de bijbel 
nooit reaktief, laat staan, reaktionair. Hij is de bewogen en de 
bewegende God, die voortschrijdt, die zich doorzet en die de 
mens altijd vooruit is op de weg der bevrijding. Als deze God 
mens wordt, openbaart Hij zich als de God, die altijd al de 
mens-worden-willende God is geweest. En daarom wordt Hij 
het. Zo laat Hij zich zien aan de zondaar, die daardoor zich 
opnieuw van zijn bestemming bewust wordt en die nu plotse
ling beseft bij zijn Bevrijder te zijn weggelopen. Zo zegeviert 
God over de zonde. 
Een God, die mens wordt, werkelijk mens wordt (niet: zich 
als mens vermomt), die in waarheid mens wordt, overschrijdt 
daarmee de grenzen van alles wat religieus God mag heten. 
Wij hebben, omdat wij ook als theologen religieus zijn, de 
neiging om deze vleeswording van het Woord een paradox te 
noemen, waarmee wij uitdrukken willen dat dit eigenlijk 
tegen de doxa van wat God heet ingaat. God zou zijn eer 
terwille van de mens, een ogenblik, hebben laten schieten. 
Maar dat is alweer onjuiste theologie. Deze God wil mens 
worden. Hij vindt God-onder-de-goden zijn beneden zijn 
waardigheid. Hij brengt de andere goden tot zwijgen door 
voor de ogen van het hele pantheon mens te worden! Hij ziet 
af van de hele kenodoxia op de religieuze Olympus. De God 
van de bijbel stelt zijn eer, zijn doxa, juist in de nederdaling. 
Voor Hem is laag hoog en hoog laag! Hij is een revolutionai
re god, die alles omkeert. De identificatie met de minsten, de 

127 



nederdaling tussen de laagst bij de grond worienden, is het 
bewijs van Zijn majesteit. Dàt is zijn doxa. 
Tot burger van het Koninkrijk van deze God is de mens 
bestemd. Zo is positief duidelijk, wie de mens werkelijk is: 
een tot liefde bestemde partner van God en de naaste, die de 
vrijheid krijgt om medeverantwoordelijk samen te werken 
met God aan diens zaak, d.i. de bevrijding van de mens in 
Zijn Rijk. Reeds hier en nu mag de mens als zo een burger 
van dat Rijk leven. 

Als wij de 'twee-naturen-leer' niet als filosofische spekulatie 
opvatten, maar als een inhoudelijke aanwijzing, wie Christus 
voor ons is, dan is hij heel zinvol. De kern van de zaak is: 
Jezus Christus is vere deus et vere homo, waarlijk God en 
waarlijk meris. Wie over Jezus spreekt en in Hem niet tege
lijk over God en mens, die spreekt niet echt over Jezus, want 
om die twee en hun verhouding gaat het bij Hem. Een 
andere, belangrijke christologische leer is die van de twee 
staten: status exinanitionis et status exaItationis, de staat der 
vernedering en de staat der verhoging. Wie het voorgaande 
goed verstaan heeft, zal begrijpen dat wij deze twee 'doctri
nes' op elkaar moeten betrekken en wel chiastisch. Vere deus 
est Christus in statu exinanitionis, vere homo in statu exaItati
onis. Als God is de Messias vernederd, als mens is Hij 
verhoogd. Dat is de kern van de verzoeningsleer! De Messias 
is daarin waarachtig God, dat Hij de Heer is als knècht en 
daarin waarachtig mens, dat Hij de Knecht is als heer. Wij 
mogen Athanasius bijvallen als hij zegt: Doordat God in 
Christus Jezus de mens gelijk werd, is in Çhristus de mens 
aan God gelijk geworden (zie K. Barth, Kirchl. Dogmatik IV 
1, p. 144). (Ook dit moeten wij dan natuurlijk niet spekula
tief, maar praktisch opvatten). 
De waarachtige, de werkelijke mens is in dit licht, positief: 
de mens, die uit en tot God leeft. De mens, die geen slaafse 
dienaar van hogere machten is, maar heer; die echter in die 
zin heer is, dat hij de ootmoedige dienaar-in-liefde is van 
allen. De mens derhalve, die reeds onder de huidige omstan
digheden, die zo niet zijn, leeft in het Rijk, waar eerst en 
laatst. hoog en laag zo gewisseld zijn, dat er niet van een 
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eenvoudige omkering alleen sprake is (zoals in de menselijke 
revolutie), maar van een opheffing der tegenstelling über
haupt. Dat is de mens van Jezus Messias, de-Heer-als
knecht-en-de-knecht-als-Heer. Dat is de werkelijke mens, 
zoals hij in de schepping is bedoeld en door God in het oog 
gevat. 
In het licht van de verzoening wordt ook, negatief, duidelijk 
wie de mens-der-zonde is, namelijk een wezen, dat niet 
bestaan kan, een onwerkelijke en onmogelijke mens. 
- Een mens, die, hoewel hij zich verbeeldt als God te willen 

zijn, een slaafse dienaar wordt van de vervreemdende 
machten en krachten, die hij zelf heeft opgeroepen. Een 
traag mens, een kruiper. Een mens, die zich in de slavernij 
schikt en niet de vrijheid zoekt, niet durft te zoeken. 

- Een mens, die niet bij de minsten wil behoren, maar zich 
boven anderen verheft, ze minderwaardig acht en voor zijn 
eigen belang gebruikt. 

- Een mens, die zijn slaafse gehoorzaamheid aan vervreem
dende machten als vroomheid, als religie, ja als geloof 
uitgeeft en zijn egoïstische heerschappij als menselijke 
adeldom, kortom: een mens die zijn zonde omliegt tot 
deugd. 

De drie gestalten van de zonde zijn derhalve: traagheid, 
hoogmoed, leugen. 
Het zijn alle drie perverteringen van de ambten van de Messi
as, die ook de ambten van messiaanse mensen zijn: het ambt 
van koning, het ambt van priester, het ambt van profeet. 
De ware koning beheerst zichzelf, de ware priester offert 
zichzelf, de ware profeet liegt niet. De mens der zonde draait 
dit allemaal om. Wij kunnen het kort ook zo formuleren: 
zonde is ongeloof en ongeloof is leven zonder ,vertrouwen in 
de Verzoener, die zich met de mens identificeert om hem te 
verhogen. Zonde is dus weigeren, uit en tot deze God te 
leven. En die weigering loochenen! 

Het is van het hoogste belang om in te zien, dat God niet in 
Niemandsland een ideaal-mens wordt, maar dat Hij in Israël 
een joodse mens wordt (dáár), in de tijd van keizer Augustus 
(toen). Het evangelie beschrijft geen ideale gestalte, die ons 
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ter verwerkelijking wordt voorgehouden. Het vertelt geen 
verhaal met een diepe betekenis, die wij moeten begrijpen en 
daarna trachten te verwezenlijken. Het gaat in het evangelie 
om een konkrete joodse rabbi, Jezus, die in solidariteit met 
zijn volk, met hun geschiedenis en hun lot bezig is, er mee 
worstelt, het opneemt en verder draagt. Alles wat er vóór en 
tegen Israël te zeggen is, laat hij van zichzelf gezegd zijn. En 
zo, als deze jood, . daar en toen, is hij mens. Ander menszijn 
dan konkreet menszijn in een bepaalde tijd, op een bepaalde 
plaats is er niet. Dat zgn. andere menszijn bestaat alleen in 
ideeën die in hoofden huizen. Hier gaat het om konkreet 
menszijn. Om de mens in Jezus te ontmoeten, moet het 
joodse er niet van worden afgestroopt; juist in het joodse 
openbaart zich het menselijke, niet omdat het joodse daar
voor geschikter is dan bijv. het nederlandse, maar omdat het 
God behaagde toen en daar mens te worden. Dat is faktisch 
zo. En zo is het ook goed. 
Van het leven en sterven van deze mens, van zijn handel en 
wandel, van zijn 'biografie' geeft het evangelie geen verslag. 
Het evangelie verkondigt dat in deze mens God handelt. Dat 
is het kerygma. Jezus' weg en werk is het bevrijdende gebeu
ren zelf . Zijn geschiedenis wordt als bevrijdingsgeschiedenis 
verteld. Het is geen verhaal met een betekenis, maar een 
boodschap, luidend: deze Man is God-met-ons! En daarbij 
hebben wij vast te houden, deze Man is geen ideaalgestalte, 
maar werkelijk deze Man toen en daar; in wat deze Man zegt 
en doet, wordt het openbaar, wie God is. Hij komt dat niet 
vanuit geheime kennis (gnoosis) melden, maar in zijn levens
worsteling, in zijn lijden, in zijn stervensstrijd licht het op: 
ZÓ is het, hier is God-en-mens. Hij is dat door zijn geschiede
nis. Hij openbaart dat door zijn bevrijdende weg te gaan. 
Gemeente-zijn is bij dit verhaal leven en het steeds opnieuw 
vertellen. Dat is alles. Meer is niet nodig. Het verhaalde 
gebeuren doet zijn eigen werk. Het is onweerstaanbaar aan
stekelijk. Het is Gods verhaal. 

Omdat zonde afval is van de Verzoener-Schepper, afval van 
de God van het leven, kan zij alleen maar uitlopen op de 
ondergang, op de dood. Als wij dan ook in de theologie over 
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de dood als straf-voor-de-zonde spreken, mag daarmee niets 
anders bedoeld zijn, dan dat ongeloof, hoogmoed, traagheid 
en leugen tot niets leiden. Het is zonder meer verwerpelijk 
het zo voor te stellen, alsof God door een wetmatigheid, 
waaraan ook Hij zou zijn onderworpen, namelijk de justitia, 
de vergeldende rechtvaardigheid, gedwongen zou zijn de 
zonde met de dood te straffen -. In zo een voorstelling 
bepaalt God niet de orde der wereld, maar is Hij eraan 
onderworpen. Mitsdien is het een ideologisch godsbeeld, 
want die orde der wereld is altijd een projektie van de heer
sende orde (in dit geval de romeinse). 
Zonde is rebellie tegen de God van de Messias, zoals deze in 
het leven van Jezus openbaar wordt. De geschiedenis van dat 
leven heeft twee delen. In het eerste is Jezus vooral de 
richter, die Gods recht tot gelding brengt tegenover de traag
heid, hoogmoed en leugen van mensen. In het tweede deel 
komt deze richter zelf voor het gericht en wordt veroordeeld. 
Wat Hij veroordeeld heeft, keert zich tegen Hem, slaat op 
Hem terug en Hij neemt het op zich, verdraagt het en breekt 
er zo doorheen. Hij wordt veroordeeld en gehangen door het 
joodse sanhedrin en het romeinse gericht (in samenwerking; 
elk voor zich had niet dit oordeel gesproken en geëxecu
teerd), en wel als godslasteraar, rebelse slaaf. Zo gaat hij 
plaatsvervangend in de dood waarop alles wel uitlopen moet 
in een mensenwereld, die aan hoogmoed, traagheid en leugen 
is prijsgegeven. De hoogmoed van de 'romeinse' macht, de 
traagheid van de 'joodse' religie, de leugen van het verraad, 
de verloochening en de verlating der 'discipelen'. Het is 
uitgerekend de romeinse justitie, die wil dat slaven slaven 
blijven en geen pretenties, zekér geen heren-pretenties krij
gen (Dat is waarachtig geen justitia zoals de Verzoener-God 
kent!). Het is de 'joodse' religie, die Gods eer aangetast ziet, 
als deze mens werkelijk uit Hem en tot Hem leeft en Hem 
zijn Abba noemt. Het is de specifiek christelijke zonde bij 
uitstek om in deze verwarring niet de waarheid te spreken, 
maar zich leugenachtig te onttrekken aan de 'konsekwenties ' . 
Zo wordt Jezus aan de vernietiging .prijsgegeven van de 
machten, die juist daardoor in hun eigen nietigheid openbaar 
worden. Zij lopen uiteindelijk stuk op Hem. En niet Hij op 
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die machten. Hij is wel objekt, slachtoffer -, maar juist zo, 
zijn lot opnemend, komt hij het te boven en begint als 
Subjekt der liefde te stralen. Hij legt zijn leven vrijwillig af. 
Hij bezegelt zijn solidariteit in het lot van Israël en van de 
ganse mensheid. Hij heeft lief tot het einde. Zijn dood maakt 
dat niets ons meer scheiden kan van die liefde, die Hem van 
Godswege bezielde tot zijn sterven als triomf over het lot, als 
dáád, die de liefde onherroepelijk maakt. 

De Nieuwtestamentische getuigen hebben dan ook in de 
persoon en het werk, in het woord en de weg, in het lot en de 
daad van deze Jezus Gods daad gezien: de Verzoener was in 
Hem doende de wereld met zich te verzoenen. In de gemeen~ 
te is het woord van deze verzoening opgericht en haar is de 
praxis, de diakonia, ervan opgedragen. Er is daarom ook 
geen gepatenteerd 'bijbels model' van verzoening; er lopen 
allerlei beelden dooreen en geen daarvan drukt alles uit. De 
theologie moet dus ook niet met één zg. bijbels model willen 
werkeri, laat staan dat de kerk haar leden aan zo'n model zou 
mogen binden. De verzoening is geen theorie en kan dus ook 
niet met een 'model' worden vereenzelvigd. Het staat de 
theologie niet alleen vrij zich van andere modellen dan de 
bijbelse te bedienen (er is geen heilige taal), maar zij moet dit 
ook doen om in iedere tijd zo te spreken, dat haar woord 
verstaan wordt. 
Verzoeningsmodellen, die het subjekt van God uit het oog 
verliezen en God maken tot objekt van een religieus dienen 
(therapeuein), alsof hij iets nodig had, of behagen (areskein), 
alsof hij gunstig gestemd zou moeten worden, of die god 
onderschikken aan abstrakte wetmatigheden, zoals de justitia 
(de rechtvaardigheid der Romeinen) of de honor (het eerge
voel van de Germanen), zijn strijdig met de teneur van de 
bijbelse geschriften. In het Nieuwe Testament wordt verzoe
ning gezien als kata1lagè, dat is als een ruil. Het woord komt 
niet uit het religieuze taaleigen, maar van de markt. Dat één 
zich inzet voor de velen en tenslotte zijn leven geeft, is het 
hart van de zaak. Alleen langs die weg kan en zal de wereld 
veranderd en vernieuwd worden. De dood zal heersen, zo
lang de ene machtswellusteling de anderen voor zijn zaak en 
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belang opoffert, hun van de tijd en arbeidskracht berovend, 
hun het leven ontvreemdend. Het leven begint bij de ruil, de 
omdraaiing, de omkering waarvan wij in dit boek op elke 
bladzij hebben trachten te spreken. Dit nieuwe begin is voor
goed begonnen in de woorden en daden van Jezus, de joodse 
rabbi en tsaddik, de Mensenzoon bij uitstek, die met zijn 
naakte lichaam tegen diskriminatie en verachting, tegen lief
deloosheid en hoogmoedigheid, tegen dood en verderf vocht 
en stuklopend, zelf vallend in het verderf, zelf gewelddadig 
gedood, een teken oprichtte van het Rijk dat komt, een 
gedachtenis stichtte voor de glorie der gevende, zich niet 
sparende liefde. Het hele geheim is: Zó is God. En niet 
anders. Andere goden en heren en machten zijn er in menig
te, maar zij kunnen niet bestaan voor het aangezicht van Deze 
Ene. 

De opwekking van de Messias Jezus van tussen de doden uit, 
is de daad van God, waardoor deze zich van harte, vrij en 
gaarne uitspreekt voor deze als godslasteraar, rebelse slaaf en 
vermeende zeloot veroordeelde. Zo is God werkelijk. Als Hij 
dit doet, is het niet, ook hier niet, vanwege een wetmatig-. 
heid, bijv. per aspera ad astra. Daarin wordt openbaar, dat 
deze Jezus, zich begevend onder de krisis die hij zelf had 
verkondigd, om zo de anderen, de velen, te redden, deed wat 
God van hem vroeg. Zelfs toen hij voor de angst, de vertwij
feling en de godverlatenheid niet terugweek, maar daarin 
binnenging, was hij, als angstige, als vertwijfelde, als verla
tene gehoorzaam. Het is dus ook onbijbels het kruis van de 
opstanding los te maken, want dan wordt het lijden en sterven 
of een afzien van eigen idealen en begeerten (versterving), 
ook de nobelste, Of een mystiek goed in zichzelf Of een 
verdienste (of een combinatie hiervan). Het kruis is het kruis 
van de opgestane, het is het konfliktueuze teken-van-hoopen 
de belofte-van-Ieven. Dit plaatsbekledend sterven als daad 
der liefde is het begin van het voorgoed vernieuwde leven. 
Deze dood wordt als leven openbaar. Het kruis is niet de 
weerlegging, maar de voleinding van het koninklijke, beter: 
het herderlijke werk van de Messias. Het kruis is geen mis
lukking, maar is een overwinning. 
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Het is evenmin goed om de opstanding van het kruis los te 
maken en haar als een ongedaan-maken van de dood te zien 
(zoals in de onsterfelijkheidsleer wordt gedaan). De opstan
ding geldt de gehangen slaaf, de gekruisigde knecht. Zijn 
geschiedenis, dat wordt openbaar in de opstanding, is geen 
passé défini, geen verleden tijd, maar het ogenblik der ogen
blikken, het uur U, dat de tijd richt en tot geschiedenis 
maakt, omdat hij is opengebroken naar bestemming en ver
vuIling toe. De tijd is niet cyclisch, de gang van zaken niet 
mythisch, zich herhalend, l'histoire ne se repète pas, maar 
alles staat open naar Gods Rijk toe. De opstanding heeft het 
overwicht: de geknechten zullen opstaan en ingaan. De op
standing is niet het achter zich laten of afleggen van het 
slavenwerk van de Messias, maar de openbaring van het 
koninklijke karakter ervan, de vervulling en kroning ervan. 
Aan dit ogenblik der ogenblikken laat de gemeente zich 
steeds weer herinneren. Zij houdt de-Heer-als-knecht, de 
knecht-als-Heer, zij houdt Jezus Messias in gedachtenis en 
leeft zo bij een revolutionaire omkering van alle geldende 
waarden, een opheffing van alle vigerende strukturen, een 
ontwapening van alle knechtende machten, een afschaffing 
van alle tegenstellingen. 

In de leer van de rechtvaardiging gaat het om de verhouding 
van genade en recht. Genade is geen slapheid, geen inkonse
kwentie, geen gril. Genade is wezenlijk voor de Verzoener: 
zo richt Hij juist zijn gerechtigheid op! Genade is geen 
opschorting van het recht, maar bevestiging en fundering van 
recht dat werkelijk recht is. God rechtvaardigt in de allereer
ste plaats zichzelf in de genade: Hij houdt aan zijn bedoelin
gen vast, Hij laat zijn werk niet varen, Hij gaat door. God 
heeft recht op de mens en laat dat gelden. Hij laat de mens en 
dus ook zichzelf als Verzoener-God niet vallen. Hij geeft de 
mens niet aan de goden, niet aan de religie prijs. Zo blijft Hij, 
wie Hij is: de Vader, die zijn kinderen niet laat ~allen, die op 
hen wacht en hen terughaalt met de koorden der liefde, want 
Hij heeft recht op ze. Daarmee rechtvaardigt God ook de 
mens, die van Hem vervreemd is. Hij laat hen niet in het niets 
vallen. Hij erkent het recht van het kind op zijn vader. Deze 
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(zelf)rechtvaardiging van God is de grond en de bron van alle 
wezenlijke rechtsvorming, want recht dat niet redt en be
waart, dat niet de val en de ondergang van mensen voorkomt, 
is geen recht, maar onrecht in de bedriegelijke gestalte van 
recht. Echt recht is recht dat recht zet, recht-op zet! 
De mens, die in Jezus als Messias gelooft, is er niet op uit 
zelf gerechtvaardigd te worden, zelf, individualistisch, dua
listisch en narcistisch, een genadige God te krijgen, maar is 
erop uit, dat Jezus als Mensenzoon geprezen worçlt en God 
tot zijn doxa komt. In het wereldwijde schijnsel van die doxa 
staat dan ook hij als een mede-gerechtvaardigde. Zo sluit de 
rechtvaardiging van de zondaar de sociale en politieke beslis
sing in zich. De Mensenzoon wordt daar geprezen, waar 
recht wordt gesticht, dat recht zet en bevrijdend werkt. De 
Mensenzoon wordt geprezen, waar Zijn Rijk wordt verwacht 
en waar daarvan, ook politiek en sociaal, tekenen (Entspre
chungen) worden opgericht. 

De vergeving maakt een nieuw begin. Het oude is voorbij. 
De vrijheid tot nieuw leven ligt open. Een nieuw recht is 
ingezet: het kind schap van God, een nieuwe zijnsgemeen
schap met God, als vervulling van wat God altijd met de 
mens voorhad. De vergeving maakt de mensen los uit de 
binding en onderwerping aan de knechtende machten buiten 
hen en in hen. Zij worden vooral opgericht voor zover zij uit 
gebrek aan vertrouwen, gebrek aan fiducie zichzelf gebogen 
hebben voor de fatale machten. Vergeving, dat wil zeggen: 
God erkent het fatum niet. Hij zegt: die gebogenheid, die 
onmondigheid is schuld, eigen schuld. Zonde! De vergeving 
bevrijdt de mens uit de wet, voor zover dat een dodende letter 
is geworden, een parool, waaronder geroofd en gemoord 
wordt. Want dat gebeurt in onze leugenachtige wereld. Zelfs 
de wet van God moet tot kamouflage van geweld dienen. 
Daaruit worden wij bevrijd. De vergeving bezielt mensen 
met een andere geest, die het eerste bewijs in hen is van de 
vrijheid die ze tegemoetgaan. 
In de vergeving wordt de mens, die zich in zijn noodlot 
tragisch voelt - en in zekere zin ook is - uit deze machteloos
heid opgetild. Hij wordt aangesproken als een altijd al tot 
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vrijheid bestemde, als een vrije-in-spe door de God, die altijd 
al zijn bondgenoot is geweest en die zijn solidariteit heeft 
betoond in de Messias. Terwille van zijn bevrijding is het 
nodig, dat hij van schuld wil horen; want deze God-Verzoe
ner mag het van hem vragen: fiducie in Hem te hebben dwars 
tegen het fatum in. Hij heeft in de Messias immers het 
noodlot ontfataliseerd! Dat hij nu wordt schuldig verklaard is 
onder dit gezichtspunt bevrijdend. Hij wordt als mens aange
-sproken, ook in zijn onmenselijke, zijn onmogelijke positie. 
Vergeving is in de bijbel geen voorrecht van God. Als voor
recht, als privilege zou het de grif zijn van een Almachtige, 
die daardoor des te despotischer kan heersen. De mens zelf is 
tot vergeving gemachtigd. Hij mag vergeven! Jezus vergaf de 
zonde als solidaire Mensenzoon. Hij openbaarde ons, dat de 
macht om te vergeven (effectief, bevrijdend) aan mensen is 
gegeven. Juist als geloofsdaad van de mens, is de vergeving 
daad van de bevrijdende God. Waar een mens een ander 
mens vergeeft, is dit vrucht van de geest van de God-Verzoe
ner. 

De gemeente leeft uit de kracht van de opstanding. 
Voor haar is de knecht van gisteren de Heer van de gemeente 
nu. Maar ook: deze knecht is de Heer der wereld, nu nog 
veelszins verborgen, maar eens en spoedig in volle openbaar
heid. De gemeente is als 'lichaam van de Messias' geroepen 
om zijn geschiedenis waar te laten zijn en er in de wereldge
schiedenis analogieën, tekenen van op te richten. De 'tijd
van-de-gemeente' is de historische kans om tot geloof te 
komen. De gemeente als voorhoede gaat de mensenwereld op 
die weg voor. 
Het geloof der gemeente is ook verwachting. Het geloof is 
geen permanent rebelleren, wat toch weer tot lijden om het 
lijden zou voeren, maar het is een 'neen' dat gegrond staat in 
een 'ja': het Rijk is nabij. God is de Verzoener, Hij laat het er 
niet bij zitten. 
Gods 'neen' in-de-Messiasis gegrond in het 'ja'. Van daaruit 
wordt door messiaanse mensen 'neen' gezegd tegen alle 
machten, ideologieën, toestanden, strukturen - in het besef 
dat zich daarachter mensen bevinden, verschuilen soms ~ die 
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dit 'ja' in de weg treden of staan. De vijand openbaart 
zichzelf door zijn neen tegen dat ja. Geen mens wordt op zijn 
vijandschap vastgelegd (ook niet de Mammonsdienaar of 
Kapitalist). In dit neen maakt de gemeente gemene zaak met 
hen, die vanuit een neen tegen het bestaande, notoire onrecht 
de wereld willen veranderen en vernieuwen. De gemeente is 
wars van konservatisme en behoudzucht. De bevrijding is 
geen behoud, maar redding en gaat ver uit boven wat zou 
kunnen worden behouden. Het nieuwe is nooit al in het oude 
kompleet aanwezig. Evenzeer echter waakt de gemeente te
gen verabsolutering van het revolutionaire 'neen': voor haar 
blijft dit 'neen', ook waar dit door de revolutionairen zelf niet 
wordt erkend of herkend, gegrond in het ja van de Verzoener. 
Zij probeert de revolutie beter te verstaan dan zij zichzelf 
verstaat, zonder dit ideologisch op te dringen. Veeleer kijkt 
ze hoopvol naar de revolutionair in dit licht en houdt hem 
alles ten goede. 
De enige wijze om in de Verzoener te geloven is de weg der 
verzoening te gaan. Daar waar er werkelijk een gemeente, 
een leerhuis van het geweten is, daar zal deze gemeente zich 
in de konflikten en vijandschappen bewegen, kiezend voor de 
onderliggende, de slaaf, de jood, de vrouw, het kind en hun 
recht latende gelden en vanuit die keuze zal ze ook een appèl 
doen op de grote heren, de zogenaamde vrijen en de heldhaf
tige mannen, om ook onder haar dak te komen. De roep gaat 
uit van de Heer-als-knecht, die knecht-als-Heer was, dus van 
de Omkeerder van alle waarden en dimensies. De roep gaat 
uit van het uit de maagd geboren mensenkind, de jood en 
vrijwillige slaaf onder de slaven, Jezus Messias! De gemeen
te weet, dat er juist op de weg der verzoening konflikten 
uitbreken. Zij zal er zelf altijd weer het eerst slachtoffer van 
zijn. Door die konsekwentie laat zij zich niet afschrikken. Zij 
ziet er eerder een onderscheiding in, een genade: een discipel 
is niet meer dan zijn Heer, die immers als slaaf, geleden heeft 
onder de vijandschap waartegen hij met zijn liefde vocht en 
die hij door zijn dood overwon. 

Openbaring is overbodig, als dat wat geopenbaard werd ons 
op andere wijze al bekend is. Openbaring is geen bevestiging 
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van iets dat wij al weten. Openbaring is altijd verrassend, 
onverwacht, nieuw of zij draagt haar naam tevergeefs. Open
baring betreft altijd een verborgenheid, die aan de dag wordt 
gebracht. Zij is echter nooit het bekendmaken van het geheim 
(nooit de oplossing van het raadsel), integendeel: de verbor
genheid blijft ook in de openbaring verborgen. De openba
ring openbaart het verborgene juist als verborgenheid. Open
baring is dus ook geen verbale mededeling, openbaring ge
schiedt, zij is het openleggen van het verborgen hart in 
daden, in betrouwbare, onweersprekelijke, waarachtige da
den. Maar het hart blijft het hart van de openbaarder. De 
liefde ervan is zijn geheim, zijn vrijheid, zijn gunst, zijn 
daad. Openbaring is dan ook altijd zelfopenbaring. Niet als 
kunst om de kunst, maar het hart spréékt en uit zich in daden 
van liefde en de beminde ander krijgt, doordat deze liefde 
hem overkomt, een 'wedervaren', dat hem voorgoed stem
pelt. Hij heeft de liefde ervaren. Het is hem overkomen. Die 
kennis der liefde heeft hij dus vanuit het wonder, dat aan hem 
is geschied. Hij kan het nergens anders door weten. Openba
ring is kennis van die liefde, die mij wedervaart vanwege de 
ander, die zich verrassend voor mij inzet, zich aan mij geeft 
en mij voorgoed de ervaring schenkt: ik heb liefde geproefd. 
Wij hebben in Hoofdstuk III gezien, dat het nog veel eenvou
diger kan worden gezegd. De schapen kennen de stem van de 
ware herder. Zij hebben de ervaring van zijn inzet en toege
wijdheid en wel als een fysieke, een materiële ervaring. Zijn 
stem is onverbrekelijk geassocieerd met weide, water, veilig
heid en kooi. Zo hebben de oude christenen Jezus Messias 
ervaren. Hij was er helemaal, zonder reserve voor hen, die 
leven wilden, maar door de dood bedreigd waren en die in 
Hem dan het leven, heel nieuw, heel anders, maar voorgoed 
en onvervreemdbaar gevonden hadden. Voor zover zij leef
den, leefden zij met Hem. Voor zover zij stierven, stierven 
zij met Hem. In leven en in sterven waren zij omgeven door 
zijn Herderschap. In zijn dood had zich zijn liefde geopen
baard in haar niet meer ongedaan te maken waarachtigheid. 

Annie Romein zei een paar dagen voor haar dood: de mens is 
een klein doorzettertje . Zo een glimlachend understatement is 
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mij liever dan het apologetische misbruik, dat de fundamen
tele theologie van een dergelijk antropologisch verschijnsel 
maakt, als zij die tot grondslag van het geloof neèmt. Een 
man als Camus vond in het oergeloof van Sisyphus, die, hoe 
dan ook, steeds weer opnieuw de steen de berg oprolt, een 
tegenwicht tegen het absurde. Wij moeten, zegt hij, ons maar 
indenken dat Sisyphus gelukkig was. De veerkracht van de 
mens is de enige troef, die wij hebben in het blinde en 
stomme raderwerk van het onverschillig of misschien zelfs 
sadistische universum. Soldaat Schweyk is een volkse variant 
van dit geloof. Maar al zijn voorgewende 'BIedheit' mag 
hem, volgens Bertolt Brecht, in de tweede wereldoorlog niet 
baten. Hij komt om op de grote Russische sneeuwvlakte. 
Brecht weet: deze volkse vitaliteit kan fascistisch misbruikt 
worden. In de concentratiekampen vocht ieder vanuit zijn 
veerkracht voor zichzelf. Brecht vond zijn geloof in de ge
schiedenis, als revolutionaire ontwikkeling terug door Marx 
en- zijn historisch-materialisme. 
Dat kan voor ons de bron van ons geloof niet zijn. Wij 
hebben fiducie in de stem van de Goede Herder. Niet de 
Herder, die vanuit onweerstaanbare veerkracht in het leven 
gelooft contra de fataliteit der geschiedenis, maar de Herder, 
die zijn leven gééft, aflegt in solidaire liefde, die weet:- alleen 
liefde is sterker dan de dood. Alleen deze Mens overwint. Hij 
in zijn liefde-in-aktie schenkt mij geloof en verwachting. 
Want Hij openbaart de logos van de geschiedenis: de duister
nis zal het afleggen tegen het licht, waarvan God zei, dat het 
er zijn moest. En het was er. En het zal overwinnen. In Hem 
ben ik daar verzekerd van, in Hem reken ik daarop. Hij 
onderwijst ons geen gnoosis, ook het marxisme als gnoosis 
kan Hem niet vervangen. 
De metafoor van de Herder staat vanouds in de horizon van 
de historische emancipatie. Mozes is de grote Herder. Hij 
kon het wagen met mensen door de woestijn te trekken, 
omdat hij de Naam had vernomen, die borg staat. Zo is ook 
Jezus Messias Herder in de woestijn van dit leven: zijn liefde 
in actie en passie openbaart ons, dat God liefde is en dat Hij 
borg staat. En zo is Hij het leven. Niet het leven is goddelijk, 
maar deze God is het leven, omdat Hij de liefde is. Nu kan ik 
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niet meer mismoedig zijn over de geschiedenis. In Hem kan 
ik de moed niet meer opgeven. In Hem ben ik vol vuur. 
Dit betekent, dat ik moet leren inzien, dat ik het zelf ben, die 
met mijn oergeloof en al, de bevrijding in de weg sta. De 
mens als doorzetter, zet altijd zichzelf door. Hij moet leren, 
zich te geven. 
Marxisme kan de bron van mijn geloof niet zijn. Maar omge
keerd is wel waar: wie door de openbaring van de mensenlie
vende God zijn historische mismoedigheid verjaagd ziet als 
verraad, als een boze droom, wie zijn oergeloof als overmoed 
ontmaskerd ziet, gaat als partijganger der armen naar wegen 
der bevrijding zoeken. En dan is het marxisme, voor zover 
het de praktische filosofie van de lijdenden is, een geweldige 
hulp. 
Openbaring overweldigt de mens als een gebeuren. Want 
liefde komt altijd van de andere kant. De ander zegt ons in de 
Messias: Ik heb u lief. Niet als een blote verklaring, maar zo 
dat deze Mens, Jezus Messias, onder ons het opgerichte 
Woord van verzoening is, de liefhebber met de daad, de 
heelmaker, die zichzelf liet breken. Als de woorden 'Ik heb u 
lief' alleen maar een woord zijn van onszelf tot onszelf, dan 
bevestigen zij alleen maar onze eenzaamheid. Natuurlijk is 
het ook een woord, waarmee wij onszelf moed inspreken, 
maar het is gegrond in de werkelijkheid van het bevrijdende 
gebeuren, dat de naam draagt van Jezus Messias. 
In het vitale oergeloof der religieuzen steekt misschien wel 
meer verzet tegen de openbaring dan in het atheïsme. Dat is 
niet principieel zo, maar het zou kunnen gelden in een tijd, 
waarin het accent op het 'neen' heeft te liggen, omdat het 
'ja', dat wij voor in de mond hebben, bijna geheel is verwor
den tot een vroom zelfbedrog en een alibi voor ongehoor
zaamheid. Dat geldt voor linkse theokraten niet minder dan 
voor rechtse. God de Verzoener heft onze religie op. Ook dit 
zelfbedrog, opdat wij inkeren tot de eenvoud van het belij
den: Jezus Messias is Heer. 
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Eveneens bij Ten Have: 

G. H. ter Schegget 

KERNWOORDEN BIJ MARX 

arbeid/basis en bovenbouw/dialektiek! 
diktatuur van het proletariaat! 
ideologie/klasse en klassenstrijd 
meerwaarde en arbeidsloon 
mensen en burgerrechten 
revolutie en geweld/vervreemding 

Dit boek wil een inleiding zijn tot het filosofische denken van Kar! 
Marx. 
De schrijver heeft de begrippen alfabetisch gerangschikt om het 
boek gemakkelijk hanteerbaar te maken. 
Elk artikel kan op zichzelf gelezen en bestudeerd worden. Het boek 
is bedoeld voor studenten en andere belangstellenden, die zich 
enige inspanning willen getroosten om de oorspronkelijke Marx 
beter te leren kennen. 
Het is gegroeid uit de lessen, die de schrijver als docent filosofie . 
over deze materie geeft aan de Sociale Akademie De Horst 

Enkele persreacties: 

De studenten van het tertiair onderwijs, voor wie het boek in eerste 
instantie bedoeld is, kunnen zich schrap zetten, de mouwen opstro
pen, maar hun moeite zal niet onbeloond blijven. Het vakman
schap, dat inderdaad steeds grenst aan en overgaat in méésterschap, 
van de schrijver - áls schrijver en hier als vertaler en vertolker van 
kernteksten en sleutelwoorden van Marx en Engels - staat daarvoor 
garant. Op een even gedegen als vaardige wijze worden we ingeleid 
in de toch altijd moeilijk toegankelijke gedachtenwereld van Karl 
Marx, in de nog springlevende aktualiteit van diens visie en bewo
genheid. 
Hartelijk aanbevolen. 
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Rens Kopmels in 
In de Waagschaal 



Wat daarvan waar zij: dit boekje geeft blijk van een grondige kennis 
van deze leer, die oncterwerpsgewi js behandeld wordt. 

K. Dijk in de 
Groninger Kerkbode 

Heel geschikt voor groepen die zich bezig willen houden met de 
materialistische schriftlezing en zich in verband daarmee wat meer 
kennis over Marx willen verwerven. 

A. Lascaris in de 
De Bazuin 

Dit boek is niet alleen uitstekend geslaagd, maar tegelijk een uiter
mate nuttig en leerzaam werk. Schoolbibliotheken moeten het ter 
beschikking kunnen stellen. Partijgangers en z.g. antimarxisten 
zouden dit boek ook eens moeten lezen om na te gaan of zij Marx 
wel kennen. 

Prof. Dr. J. G. Bomhoff 

Ook wie deze (marxistische) consequenties uit zijn christelijk ge
loof niet trekt, zal toch gehoor moeten geven aan de aansporing van 
dr. Ter Schegget om zich toch vooral te verdiepen in de levende 
Marx, zoals hij tot ons komt in zijn geschriften. Hij heeft dat door 
zijn boek mede mogelijk gemaakt. 

Kerknieuws 
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Onder 'kritische gemeente' verstaat de 
schrijver niet groepen chmtenen, die 
zichzelf met het etiket kritisch sieren. 
Voor hem geldt, dat de gemeente zich 
daar manifesteert waar het geweten van 
mensen door de belofte van het vrede rijk 
uit de doodsslaap wordt gewekt. 
Zo een gemeente schept daaruit moed, 
zich de krisis waarin de mensenwereld 
verkeert niet te verhelen, maar haar Ie 
verstaan als een heilzaam oordeel van 
God over geweld en onrecht. Als die 
gemeente, wat zij gekend heeft ter sprake 
brengt, is dat inderdaad kritisch, maar het 
is geen kritiek vanuit een ideële waarheid. 
De gemeente leeft niet bij ideeën, maar 
leeft vanuit de werkelijkheid, die is 
openbaar geworden in de weg, het woord 
en het werk van Jezus als Messias. Die 
werkelijkheid laat zij als veranderende, 
vernieuwende waarheid gelden. 
De 'andere mogelijkheid' die haar voor 
ogen staat is dus geen utopische projectie, 
geen regulatieve Idee, mlar een 
werkelijkheid, die zich tegen alle 
weerstand in doorzet. Aan de zegevierende 
beweging van die werkelijkheid geeft de 
kritische gemeente zich gewonnen. Hoop 
is voor haar geen principe, maar een zaak 
van werkelijkheidszin. Daarom kan zij 
ook rekenschap geven van de hoop die in 
haar is. 
Die rekenschap heet in de titel van dit 
boek: bijbelse theologie. 

G. H. ter Scheggel ( 1927) studeerde 
theologie aan de universiteit van 
Amsterdam, was verscheidene jaren 
predikant en is thans docent aan de 
Sociale Academie De Horst te Driebergen. 
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