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Inleiding 

Tot klaarheid ben ik over het onderwerp 'verzoening' mijn le
ven lang niet gekomen. Ook nu is dat niet het geval. Ik heb dit 
boek zeker niet geschreven om tot een definitief standpunt te 
komen. Standpunten zijn immers in de theologie altijd uit den 
boze. Het onderwerp is te rijk en te meerduidig voor een afge
ronde behandeling. Wel heb ik reeds vroeg met overtuiging 
gekozen voor de zogenoemde 'subjectieve verzoeningsleer': 
God is het subject en niet het object van de verzoening. God 
neemt zelf het initiatief en verzoent de wereld met zichzelf Hij 
voegt zich in de mensenwereld en brengt er een heilzame ver
andering in teweeg. Verzoening is niet dat God door de men
selijke partner beïnvloed wordt en dat zijn toorn afgewend 
wordt. Verzoening is niet dat de mens God behaagt door of
fers, of door cultus gunstig stemt. God zelf is het die tot ons 
komt en de wereld verzoent. De wereld moet vernieuwd wor
den, niet Hij. Zelfs de gedachte dat God door de 'gelukkige' 
zonde tot verzoening zou worden gebracht is niet juist, want 
de diepte der zonde wordt eerst beseft als zij vergeven is. Ik 
denk dat het bijbels is en derhalve theologisch verantwoord, 
het initiatief tot de verzoening alleen bij God te laten berusten. 
God is van eeuwigheid de menslievende. De bijbel spreekt 
hierover naar mijn stellige mening duidelijke taal. Het is God 
zelf die het bloed op het altaar geeft, als bewijs van de verge
ving die Hij schenkt (Leviticus I T I I). In de oudtestamentische 
gedachte past in het geheel niet, dat de mens met dit bloed God 
cultisch zou kunnen beïnvloeden en gunstig zou kunnen stem
men. Ook al is er veel cultisch materiaal uit de Umwelt overge
nomen, dan toch altijd met deze fundamentele wijziging van 
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gezichtspunt: De cultus is nooit op God gericht, alsof Hij zoiets 
nodig zou hebben of van ons zou vergen of verwachten. Zelfs 
dus in deze cultische teksten is het God die de verzoening zelf 
schenkt en zo zijn menslievendheid toont. Het Nieuwe Testa
ment is op dit punt ook heel duidelijk: God heeft in en door 
Christus de wereld en ons met zichzelf verzoend (n Korintiërs 
S:I8v.). 

Daarmee zijn we evenwel van de vraag waarvan Anselmus is 
uitgegaan niet af Het probleem dat hem bezighield was: Hoe 
kan God vergeven, zonder de orde en het recht van de wereld 
te verstoren? Daarbij denkt Anselmus,jammer genoeg, niet aan 
de gerechtigheid van de toekomende wereld. Hij denkt aan de 
krenking van de in de Middeleeuwen vigerende orde. Als de 
eer van God in de maatschappij geschonden is, dan moet, vol
gens Anselmus, aan zijn geroofde eer recht worden gedaan. Hij 
bedoelt niet te zeggen en denkt niet dat God echt beledigd zou 
zijn. In zijn ogen is God daarboven verheven. Hij kent, vol
gens Anselmus, geen gevoelens en God is zeker niet onderhe
vig aan belediging! Gods eer is geschonden omdat door de 
zonde de maatschappelijke orde en het geldende recht worden 
ontwricht. Zijn antwoord op die vraag is een leer van de ge
noegdoening (satisfactio). Door de dood van Christus, die Hij 
vrijwillig op zich neemt, schenkt Hij een 'genoegdoening' 
voor deze schending, waardoor de vergeving van God niet lan
ger de orde der wereld zou bedreigen. Christus schenkt die 
genoegdoening vrijwillig en dat betekent voor Anselmus: Het 
is een daad die Hij uit gehoorzaamheid niet had hoeven doen. 
Het is een 'overtollig goed werk', dat Hij zelf om gehoorzaam 
te zijn niet nodig heeft en dat daarom anderen ten goede kan 
komen. Het vormt een satisfactie voor de zonde der mensen. 
Hoe ernstig wordt hier met een probleem omgegaan dat ons 
allen nog bezighoudt: Gods vergeving kan de orde en de ge
rechtigheid, die in de wereld te gelden heeft, doorkruisen en 
zij kan op die manier verwoestend werken. Denk maar eens 
aan de hartverscheurende vraag die Elie Wiesel, staande in het 
voormalige Judenlager Auschwitz, heeft gesteld, toen hij bad: 
'0 God, vergeef wat hier gedaan is nooit!' God kan immers 
deze misdaad niet over de hoofden, wat zeg ik, niet over de lij-
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ken van de slachtoffers heen vergeven. Het zou strijden met elk 
recht! Ik beweer niet dat ik op deze vraag een afdoende ant
woord heb. En het antwoord van Anselmus bevredigt even
min. Hier past grote ingetogenheid: verbijsterd zwijgen is vaak 
beter dan spreken. Maar we hoeven misschien niet te blijven 
zwijgen. Augustinus zou zeggen: 'Niet dat dit gezegd moet 
worden, maar opdat er niet helemaal gezwegen wordt'. 

Wat ik in dit boek poog te zeggen is, dat door de verge
vensgezindheid van God niet het huidige recht koste wat het 
kost wordt gehandhaafd, maar dat het toekomstige recht van 
God wordt opgericht. Het is door genade en vergeving dat de 
orde van het Rijk van vrede en gerechtigheid in een door 
God veranderde, ja omgekeerde wereld wordt gesticht. Deze 
wereld zal anders worden. De liefde van God sticht een nieu
we, andere gerechtigheid, die ver uitgaat boven wat wij zo 
noemen. Daar gaan de nu nog veelszins gescheiden sferen van 
liefde enerzijds en gerechtigheid anderzijds in elkaar op en 
vormen een hogere en schone eenheid. Daarom kan ik ook 
helemaal niet meegaan met de oproep die sommigen heden 
ten dage doen om in plaats van de verzoening de 
(rijks)verwachting het eigenlijke onderwerp der prediking te 
laten zijn. We kunnen niet zeggen dat we in de huidige pre
diking de nadruk op de komst van vrede en gerechtigheid 
dienen te leggen en niet op de verzoening, want het Rijk is 
immers niets anders dan de overwinning van Gods menslievend
heid. God maakt door zijn menslievendheid een begin met de 
stichting van zijn toekomstige Rijk. Verzoening en verwach
ting zijn zozeer op elkaar betrokken dat een accentverschui
ving naar het tweede ten diepste zinloos zou zijn, al moet er 
worden toegegeven dat in het verleden misschien deze 'derde 
dimensie' van de verzoening onvoldoende tot zijn recht 
kwam en verzoening en verlossing niet op elkaar werden be
trokken of zelfs met elkaar werden verward. Als er in het 
Onze Vader gebeden wordt: 'Uw wil geschiede' is dat met 
het 'Kome uw Rijk' verbonden door de woorden: 'Gelijk in 
de hemel alzo ook op aarde'. 'Gods wil' is niet Gods verbor
gen maar zijn geopenbaarde wil: Gods heilswil, zijn benevolen
tia. Deze bede zegt op een andere wijze dat Gods Rijk moge 
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komen. Ook in het Gebed van de Heer zijn Gods menslie
vendheid en de definitieve doorbraak daarvan in zijn Rijk op 
elkaar betrokken. 

De verzoening is in het begin van de jaren zeventig ter dis
cussie gesteld en vandaag de dag nog volop het onderwerp van 
gesprek. Met de eenduidige en eenvormige leer der verzoe
ning is het uit: Het woord speelt in de bijbel een kleinere rol 
dan we gedacht hebben en er blijken veel bijbelse motieven 
van verzoening dooreen te lopen. De bijbel kent ongetwijfeld 
geen vast omschreven verzoeningsleer, zoals die in sommige 
dogmatieken wordt voorgedragen. Hij spreekt in onderschei
den, veelkleurige, afwisselende beelden over deze zaak. Te
genwoordig noemen we dat met een weinig fraai woord 'mo
dellen'. Modellen die zo verschillend zijn dat ze elkaar op 
bepaalde punten tegenspreken en zelfs uitsluiten. Modellen die 
ook nooit helemaal consequent worden uitgewerkt. Dat moe
ten we niet jammer vinden, eerder bemoedigend. De bijbelse 
getuigen proberen, elk op zijn wijze, van Gods menslievend
heid te getuigen en gebruiken daarbij alle middelen van de taal, 
allerlei beelden en stijlfiguren. Getuigen die divers spreken, el
kaar zelfs tegenspreken hoeven niet per se onbetrouwbaar te 
zijn, zoals elke rechtgeaarde jurist weet. Als ze elkaar overdui
delijk niet tegenspreken, als ze allemaal hetzelfde zeggen in ge
lijke termen, hebben ze meestal van te voren afspraken over 
hun te geven getuigenis gemaakt. Nu, dat is hier zonneklaar 
niet het geval. Wat de profeten en evangelisten, de psalmisten 
en de apostelen willen zeggen, doen ze in een opgewonden en 
hooggestemd getuigenis dat verwijst naar een geheim. Wat ge
zegd wil zijn is dat Gods majesteit niet gelegen is in zijn hoge 
zelfgenoegzaamheid, maar in de bewogenheid waarmee Hij 
zijn oorspronkelijke schepperswil trouw blijft door tot ons 
mensen te. komen. God laat het er niet bij zitten, ook niet als de 
ongerechtigheid en de gewelddadigheid maar voortwoekert. 
Zelfs dat neemt God voor zijn verantwoording! Dat moet op 
velerlei wijzen betuigd, ja bezongen en bejubeld worden. 
Theologie is hiervan zowel de redelijke als de hymnische ver
tolking. 
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We moeten in de theologie ophouden met elkaar te polemi
seren, want zulke twisten zijn zinloos en leiden tot verbale 
gewelddadigheid, die vroeger terecht de theologische honds
dolheid (rabies theologorum) werd genoemd. Hoewel ik met 
velen in gesprek ben, meestal impliciet, wil ik niet in discussie 
treden met wie dan ook. Natuurlijk wil ik, als erom gevraagd 
wordt verantwoording afleggen en antwoord geven. Wel 
echter probeer ik mijn eigen positie te bepalen, maar ik doe 
dat liever thetisch dan antithetisch. Ik probeerde teksten zo 
goed mogelijk te verstaan. Ik wil in ieder geval elke expliciete 
aanval en verdediging vermijden. Ik zeg eenvoudig hoe ik er 
in alle voorlopigheid, maar wel na een leven lang studeren, 
over heb leren denken. Dat is niet meer dan een luttele bij
drage in het voortgaande denkproces der eeuwen en dus ui
terst betrekkelijk. Mijn denken is in de loop van de tijd be
hoorlijk afgeslankt. Veel moest er geschrapt worden, veel 
ballast overboord gezet worden. Misschien was deze ontwik
keling echter toch uiteindelijk een verrijking. Het is in ieder 
geval mijn bedoeling recht te doen aan de breedheid en veel
kleurigheid van het thema en zijn verworteling in het geheel 
van de bijbelse boodschap. Ik heb het woord niet opgezocht 
in Trommius; ik behandel niet de plaatsen waar het begrip 
voorkomt, maar tracht de záák op te sporen, aan te wijzen en 
uit te werken. Deze methode - de woorden verzoening, ver
geving, zonde en schuld tellen - is tegenwoordig gebruikelijk 
en leidt tot de conclusie dat 'verzoening' in de Schrift noch in 
de prediking centraal is. Dat mag in zekere zin waar zijn. De 
begrippen verzoening en vergeving, zonde en schuld zijn 
echter niet de enige woorden om de zaak aan de orde te stel
len. Als in de prediking sprake is van het geweld, de mensen
verachting, het onrecht die in de wereld woedden, dan hoe
ven de woorden zonde en schuld niet te vallen, maar is de 
zaak aan de orde. Als er in de prediking gevraagd wordt hoe 
we de partijen in ex-Joegoslavië tot elkaar kunnen brengen of 
hoe we de klassentegenstelling en seksenscheiding kunnen 
opheffen, dan gaat het over verzoening en over niets anders. 
De concordantie wordt, als we alleen het woord opzoeken, 
misbruikt. Hij is wel geschikt om woorden en begrippen te 
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vinden, maar niet om zaken op te sporen en thema's aan de 
orde te stellen. 

Ik heb een andere verhouding tot de traditie dan velen: Niet 
de antwoorden die de traditie geeft interesseren mij in de eerste 
plaats, maar de vragen en de problemen waarop geantwoord 
wordt. Achter het dogma zitten vaak existentiële vragen en 
brandende problemen, waarop een eigentijds, maar altijd voor
lopig antwoord wordt gezocht en gegeven. Die vragen zijn het 
continuüm dat mij belang inboezemt. De vragen zullen in de 
traditie nooit meer dan een voorlopig en tastend antwoord 
vinden. Het dogma moet dus steeds vernieuwd, aangepast en 
veranderd worden. Het is nooit een laatste woord, ook al is het 
nog zo vaak op die wijze verstaan in de kerk. Daarom wil ik 
het dogma niet in de antiquiteiten kast zetten, zelfs het heden 
ten dage zo aangevochten dogma van de triniteit niet, want de 
erachter liggende vragen zijn vaak nog actueel. Het dogma 
moet echter ook verstaan worden als een soort 'materiële her
meneutiek'. Daaronder versta ik dat het dogma inhoudelijke 
('materiële') gedachten profileert waarmee we de Schrift kun
nen leren verstaan. Het dogma zet grenspalen uit waarbinnen 
de uitleg zich te bewegen heeft. Zo zegt Chalcedon: Wil je 
God in Christus begrijpen dan moeten twee dingen op elkaar 
betrokken worden: God en mens, en wel zonder die twee te 
vermengen of te scheiden. Je mag er dus geen halfgod/half
mens van maken, maar je mag die twee ook niet van elkaar los
maken.Je kunt ook zeggen: De echte God en de echte mens in 
verbond, in ontmoeting, oftewel: beiden, zichzelf zijnde, toch 
op elkaar betrokken. Die verzoening heeft Christus tot stand 
gebracht. Het dogma moet echter als het erop aankomt aan de 
Schrift gemeten en getoetst worden, omdat de bijbelteksten 
zelf altijd weer doorslaggevend zijn. Het dogma is voor het be
grijpen van de boodschap evenwel nog altijd bruikbaar, al mo
gen we ons er nooit a priori aan gewonnen geven en er zeker 
geen slaaf van worden. Het dogma is ten diepste altijd anti-ide
ologisch geweest, het is principieel kritiseerbaar, al mag het 
zich niet te gemakkelijk prijsgeven. Bij al het pogen tot ant
woorden dat in het dogma geschiedt, blijft gelden dat de eron
der brandende vraag richtinggevend is. Zo moeten we Ansel-
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mus niet vanuit de gedachte van de satisfactie verstaan, hoe be
langrijk die ook is in het beleid van zijn betoog, maar vanuit de 
vraag of God kan vergeven zonder de orde der wereld geweld 
aan te doen. Enjuist die vraag is voor het verstaan van de Schrift 
van eminente betekenis. 

Als ik er enigermate in geslaagd ben de menslievendheid van 
de bijbelse God, zijn verhevenheid boven alle ijdele eer, zijn 
bewogenheid met mens en wereld in het licht te stellen, dan 
ben ik in mijn opzet geslaagd. Meer of iets anders lag niet in 
mijn bedoeling. In de ondertitel van mijn boek spreek ik van 
gedachten over de verzoening, die ik echter in de hoofdtitel karak
teriseer als de menslievendheid van God. Die menslievendheid 
betekent dat de bijbelse God het menszijn boven het godzijn 
verkiest. God zit niet rustig in het pantheon, maar staat tussen 
de goden om hen te kapittelen en zich van hen te distantiëren: 
Zij hebben niet gedaan wat ze moesten doen: de ellendige en 
de wees, de geringe en de arme recht doen (Psalm 82). God 
woont in de hemel, zeker, maar veel meer nog bij de verbrij
zelde en nederige van geest Oesaja STIS). Hij wordt tenslotte 
mens in Jezus Christus. Door die solidariteit en identificatie 
met de minsten toont Hij zijn transcendentie in zijn immanen
tie. Zien wij het eenmaal zo, dan is het woord 'menslievend
heid' of' verzoening' één van de meest centrale zaken in de 
bijbel. Het Rijk Gods is niet anders dan de onthulling van deze 
menslievendheid: De liefde, waarmee God ons toen wij nog 
'vij anden' (Romeinen S: 10) waren reeds is tegemoetgekomen, 
zegeviert als deze apocalyps plaatsvindt. 

Als iemand verwijtend zou zeggen: Je vertolkt alleen jouw ei
gen voorstelling, jouw 'beeld' van God, maar het blijft verbor
gen ofhij werkelijk zo is of, nog erger, of Hij er überhaupt wel 
is, dan kan ik mij daartegen theologisch niet verweren. En ik 
wil het ook niet! Ik kan alleen antwoorden dat dit wonderlijke 
beeld van God uit de Schriften naar voren komt en dat het is 
ondeend aan en afgeluisterd van wat de profeten en evangelis
ten zeggen. Zij zijn het die dit 'beeld' van God oproepen. Het 
is niet in mijn geest, niet in mijn eigen hart of verstand opge
komen en men moet mij er ook niet van verdenken, mijn ei-
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gen subjectieve ideeën te berde te brengen. Vanuit mijn eigen 
subjectiviteit zou ik nooit zo durven spreken, vooral niet om
dat de Schrift zo driest over de bewegingen in God, over de 
roerselen van zijn hart en over de daaruit voortvloeiende 
woorden en daden spreekt. Zelf denk ik dan in mijn eigenwijs
heid natuurlijk ook wat iedereen denkt: Hoe weten ze dit alles? 
Ze spreken kennelijk vanuit een 'wedervaren' dat voor een 
modem mens en dus ook voor mij in menig opzicht toegeslo
ten is. Ik tracht ondanks dit hinderlijke obstakel de bijbelse 
boodschap zo goed mogelijk na te vertellen en te vertolken. Ik 
stap dus als het ware heen over mijn onvermogen en geef mij 
gewonnen aan de teksten, die nu eenmaal andere dingen zeg
gen dan opgekomen is in ons moderne mensenhart. Wel moe
ten we toegeven dat 'geloven in God', in de gekwalificeerde 
zin van het woord, in de zin van Hem vertrouwen en liefheb
ben, alleen mogelijk is als Hij inderdaad zo is als de bijbelse ge
tuigen Hem hebben beleefd, ook al valt het ons nog zo moei
lijk hen hierin te volgen. Ik heb tot mijn eigen verrassing en 
verwondering echter ook ontdekt dat het niet helemaal onmo
gelijk is hen te verstaan en zelfs enigermate met hen mee te 
voelen en te denken. Als God er is, moet Hij zo zijn en niet 
anders! Moet! Filosofisch, met algemene kenmiddelen, kunnen 
we niet verder komen dan te leven alscif God er op deze wijze 
is. Tegen de verdenking dat dit geloof een illusie is kunnen we 
ons niet verdedigen. We kunnen alleen maar zeggen dat je be
ter bij zo'n illusie kan leven, dan te moeten aannemen dat de 
mens zelf de chaos moet bestrijden en overwinnen. Tot hoe
veel terreur heeft dat in de geschiedenis niet geleid! De nood
zakelijkheid van dit levende en levendige 'beeld' van God, 
waarin zelfs de roerselen van zijn goddelijk hart ter sprake ko
men, kan wel aannemelijk gemaakt worden. Het is overigens 
eigenlijk helemaal geen beeld, want een beeld is gestold en dus 
ook star. Onze vaderen uit de nadere Reformatie hebben deze 
menslievendheid 'het gerommel van Gods ingewand' ge
noemd, met een drastische antropopathische metafoor. Zo 
vertaalden zij het Hebreeuwse rechama en het Griekse splangch
na. Het duivelse 'niets', de chaos die de schepping met de on
dergang bedreigt, regeren nog zozeer de wereld dat ik deze 
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bijbelse imaginatie van God nodig heb om bemoediging te vin
den, om troost te vinden en te blijven hopen. Het alternatief zou 
zijn dat we verworden tot totale cynici. Bloch heeft gelijk als hij 
zegt dat het atheïsme van de Verlichting de duivel en God niet 
met dezelfde slag heeft getroffen. God wordt achtergelaten en 
vernietigd, maar de duivel niet verslagen: Hij gaat nog altijd 
briesend rond in deze wereld! Het kwaad houdt de macht, on
dermijnt mens en wereld. We kunnen het duivelse kennelijk 
niet overwinnen in eigen kracht: De boosheid van geweld en 
uitbuiting, van knechting en onderdrukking, van belediging en 
moord blijft onder ons heersen. Onderwijl loochenen we God, 
omdat we Hem zien als een overbodige factor en Hem ervan 
verdenken een despoot te zijn. Safranski heeft terecht gesteld dat 
we op deze wijze 'transcendentie-verraad' plegen. De noodza
kelijkheid in een God te blijven geloven die helpt, een God die 
redt, is mijns inziens evident. Dat het geloof mij een zekerheid 
van weten schenkt die niemand mij kan amemen met welke kri
tische vragen dan ook, is een uiterst kwetsbare bewering die zich 
niet tegen ontkenning kan en ook niet wil verweren. Toch ver
kondig ik het in beslistheid: God is er voor ons! Hij heeft ons lief 
met de sterkte van zijn kracht! Natuurlijk mag dat ontkend wor
den. Ik begrijp die ontkenning heel goed en kan zelfS boven een 
zekere instemming met die twijfel niet uitkomen, kind van mijn 
tijd als ik ben. De 'christendommelijkheid' heeft trouwens dit 
godsbeeld zozeer vervalst, omgebogen, omgelogen en verwron
gen dat je wel tot vertwijfeling moet geraken. Maar laten we in
zien dat de bijbelse God, de God die Israël heeft verkoren en die 
mens is geworden in Jezus, totaal anders is en dat we Hém niet 
gemakkelijk en vrijblijvend kunnen afschrijven. Wij worden 
nog immer bedreigd door de chaos en staan oog in oog met het 
niets. Er moet een transcendente stem zijn die ons roept en 
sterkt, willen we volhouden in liefde en de hoop niet opgeven. 
Wie alleen gelooft aan wat voor ogen is, wie puur 'positivistisch' 
denkt, wie nergens de dwaasheid der hoop betracht, komt on
miskenbaar en onvermijdelijk uit ófin zuur cynisme ófin bittere 
vertwijfeling. In het, diepste van zijn hart is de tolk en getuige die 
ik ben overtuigd waarheid te verkondigen, ook al wordt hij 
door ondermijnende, ja soms verscheurende scepsis geteisterd. 
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Hoofdstuk I 

God: menslievend bondgenoot 

Volgens het antwoord dat de Heidelbergse Catechismus op 
vraag 26 geeft, is God 'de Schepper de Vader van onze Here 
Jezus Christus. Hij onderhoudt en regeert de schepping en om 
zijns Zoons wille is hij daarom ook mijn God en mijn Vader en 
verzorgt mij naar lichaam en ziel'. Dat is, waarschijnlijk omdat 
de Catechismus existentieel wil spreken en troosten, misschien 
wel wat te zeer op de eigen persoon gericht en te piëtistisch 
uitgedrukt, te weinig op de wereld en de geschiedenis, op de 
mensen en hun zware lot gericht, maar het bevat een diepe en 
beslissende waarheid, die we tot ons moeten laten doordrin
gen. Die waarheid is: De God die de wereld heeft geschapen is 
de bijzondere God van Israël, de bevrijdende en mens en we
reld liefhebbende God, de God van het verbond, de God van 
Jezus Christus. Dat wil zeggen: Genesis wil ons niet uitleggen 
hoe de wereld door een goddelijke werking tot stand is geko
men, het boek is helemaal niet geïnteresseerd in enige kosmo
gonie, maar het wil ons iets verkondigen, namelijk: Deze be
vrijdende en menslievende God, over wie de profetische 
verhalen vertellen en die tenslotte tot ons komt in Jezus Mes
sias, is de Schepper van de wereld en de mens. Geen ander! 
Wat het boek van ons vraagt is te geloven, dat Gods menslie
vendheid de ganse schepping tot stand heeft gebracht en dat zij 
haar, tegen alle schijn van tegendeel in, blijft beheersen. 

Von Rad, de grote oudtestamenticus, heeft in zijn mooie 
boek over de theologie van het Oude Testament gezegd: De 
schepping behoort tot de genealogie van Israël. Zo moeten we 
dat verhaal leren lezen. In zekere zin moetje de bijbel van ach
teren naar voren lezen: Je moet Adonai kennen als God van Is-
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raël, als menslievende God, als bevrijdende en toekomst schen
kende God, als de God die bij de armen en verbrijzelden 
woont, om te verstaan wat het zeggen wil dat het deze God is 
die ook de wereld geschapen heeft en in zijn hand houdt. Dat 
God de wereld heeft geschapen wordt vaak opgevat als een al
gemene uitspraak over de goddelijke oorsprong van de wereld. 
Dat is een gedachte die we bij vele religies vinden: Men wil zo 
het ontstaan der dingen verklaren. Maar daarmee polemiseert 
Genesis juist en zegt: Nee, als de wereld al door een godheid 
gemaakt is, dan is zij toch gemaakt door deze Ene, heel bijzon
dere God. Deze God is niet afbeeldbaar en niet voorstelbaar 
zelfs, Hij kan niet aanbeden worden alsof Hij nog iets nodig 
had, Hij is geen object van onze verering en wordt ook niet 
door ons geprojecteerd, maar Hij is wie Hij is, louter woord en 
Geest, louter belofte en bezieling. En Hij is het, Hij de stem 
van bevrijding en vertroosting, die het Al houdt in zijn hand, 
want Hij heeft het allemaal geschapen. Dat magje geloven, zegt 
het boek Genesis. Daarmee bedoelt het niet te zeggen datje dit 
zou kunnen zien. Watje ziet en waarneemt met je blote oog is 
vaak juist het omgekeerde. Wie zou het op grond van de feiten 
durven beweren, dat de liefde van een godheid de wereld re
geert? Als je bij de feiten leeft dan overvallen je de twijfels. 
Maar toch blijf je geloven: Hij, deze gans andere God regeert 
en geen ander. Daarop zet je je leven vast. Dat deze God de 
Schepper is wil ons troosten en bemoedigen: We zijn niet aan 
onszelf alleen overgelaten. Het is 'de grote Bondgenoot van 
mensen, de God van de bevrijding, die de wereld gemaakt 
heeft en haar draagt en behoedt. Hij heeft haar goed gemaakt, 
dienstbaar aan mensen en aangelegd op humaniteit en gericht 
op volmaking. Maar deze God zie je niet, tenzij met de ogen 
vanje hart. Hij is verborgen. Hij wil datje op hoop tegen hoop 
naar Hem verlangt, naar Hem reikhalst zonder iets meer dan 
een spoor van Hem te zien en dat nog maar soms, even, een 
voetspoor in de zee. 

Genesis (1:26) zegt dat wij mensen op God lijken: We zijn 'in 
zijn beeld en naar zijn gelijkenis' geschapen. Wat wil dit zeg
gen? Het slaat niet op ons zus of zo zijn. Het zou werkelijk 
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onzin zijn te zeggen dat de mens in zijn handelen en zijn ge
drag altijd op deze God lijkt. Het tegendeel is eerder het geval. 
Als het hierom zou gaan dan konden we beter zeggen: Hij lijkt 
juist in het geheel niet op God. Hij is eerder een hoon dan een 
kloon van God. Toch staat het er werkelijk: De mens lijkt op 
God. Omdat de bijbel dieper schouwt: De profeet kijkt er 
doorheen, tot op wat werkelijk waar is en onloochenbaar. Ook 
de zondige, de geperverteerde mens die wij steeds weer blijken 
te zijn, kan niet loochenen dat hij op God lijkt. De zonde kan 
di~p gaan maar kan deze gelijkenis niet uitwissen. Misschien is 
dat ook wel het goede woord voor wat wij zonde noemen: 
perversie. Zeker een perversie die even diep gaat als de schep
ping (Noordmans): al verpestend en verwoestend. Er woont in 
de mens geen goed. En toch, hij lijkt op God. Waar om? Het 
antwoord luidt: Omdat hij geroepen is. God schept door het 
woord: Hij roept de mens tot aanzijn. De mens is er omdat hij 
geroepen is! Naar zijn roeping en verkiezing is de mens dus an
ders. En die roeping gaat niet teloor. Die bepaalt uiteindelijk 
de structuur en de statuur, de aard en de gestalte van het mens
zijn. De mens is een wezen dat op 'verbondmatigheid' is aan
gewezen: Hij is er met en voor de ander, hij is mannelijk en 
vrouwelijk, hij is bestemd om samen te zijn, om te luisteren en 
bijstand te verlenen en om met vreugde de ander te begroeten. 
En waar dat niet vervuld wordt, is dat een perversie die heel 
diep doordringt, die alles dreigt kapot te maken, maar deze 
structuur en statuur toch niet kan vernietigen. Kortom: de 
zondige mens heeft deze schepping door het Woord verloo
chend, helemaal en restloos, maar de zonde is niet scheppend; 
zij kan de schepping niet tenietdoen om er zichzelf, om er de 
chaos voor in de plaats te stellen. De mens blijft een mens die 
lijkt op God, de grote, menslievende bondgenoot, wiens roep 
nog altijd wordt gehoord. Het lijkt er een beetje op dat de die
ren mislukte mensen zijn. God maakt ze, maar ze zijn 'naar hun 
aard'. Ze zijn zoals ze zijn, niet anders, niet mooier en niet le
lijker. Het dier lijkt op zichzelf en op niemand anders. Een 
leeuw is een leeuwen een aap een aap. Ds J.A. van Nie zei al
tijd: 'Ik ga eens per jaar naar Artis om te zien hoe gek God wel 
is'. Al die verschillende dieren en allemaal 'naar hun aard'. De 
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mens echter is niet 'naar zijn aard'. In de mens zit meer mu
ziek. Hij lijkt op zijn Schepper. Hij heeft een relatie met Hem. 
Hij is verantwoordelijk en wordt ook ter verantwoording ge
roepen: Adam, waar zit je? Kaïn, waar is je broer? Straks be
kijkt Adam de dieren één voor één en zegt: 'Jij bent een leeuw 
enjij een aap'. Op die wijze door de dieren een naam te geven, 
kunje ze plaatsen, kunje ze herkennen en ook een beetje con
troleren. Dat doet de mens dan ook: Hij heerst over de vissen 
der zee en het groot- en het kleinvee. Maar pas als Eva komt 
dan grijpt hij toe en omhelst haar zo stevig en innig, dat hij uit
roept (en daarmee zingt hij het eerste liefdesgedicht): 'Deze is 
ditmaal been van mijn been en vlees van mijn vlees!' Dit is 
geen dier met een aard en een benoeming, maar een mede
mens, een hulpe tegenover me. Ik zie haar en zij mij en we zijn 
er voor elkaar. In die tweezame - en ook 'meerzame' - mede
menselijkheid, gelijkt de mens op God. 

God sprak deze woorden: Laat ons mensen maken (Genesis 
1:26)! Waarom zegt God eigenlijk 'ons'? God spreekt nooit in 
de pluralis majestatis? Het is evenmin juist aan de triniteit te 
denken, want het gaat in dit leerstuk (!) juist om de eenheid 
van God. De spanningen tussen Gods daden als Schepper, Ver
zoener en Verlosser mogen ons er niet toe br~ngen die aan één 
van de drie personen te hechten, want, hoe dan ook, het zijn 
daden van de ene God! Volgens die triniteitsleer had God, die 
naar buiten toe altijd de ene God is, juist 'Ik' moeten zeggen! 
Beter is het dan te denken aan het 'heer' waarover Genesis 2: 1 
spreekt: de hemel, de aarde en al hun heir (NBG). Het zou kun
nen zijn dat God deze schare insluit met zijn 'ons'. God spreekt 
hier in ieder geval plechtig, want hij staat voor het hoge mo
ment de kroon op de schepping te gaan zetten. Alles is totnog
toe gemakkelijk gegaan: God sprak en het is er! En het is er al
lemaal zoals het is. Maar bij de mens is dat heel anders, want die 
zal naar zijn beeld en gelijkenis zijn: Een wezen dat in gemeen
schap leeft, vrij en verantwoordelijk is, en dat de heerschappij 
op aarde zal hebben. Voor mij is het antwoord op de vraag naar 
het 'ons' dat God hier inclusief spreekt: Hij sluit de mens die hij 
gaat scheppen anticiperend in, want die mens is niet af, niet 
kant en klaar, maar open naar de toekomst en hij mag in vrij-
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heid kiezen. Zo mag hij zijn schepping beamen. Zozeer horen 
God en mens bijeen, dat God de mens gunt zijn eigen wegen 
te zoeken en te gaan. God schept de mens met al zijn kansen en 
mogelijkheden, met zijn vrijheid, met zijn inbedding in de ge
schiedenis en openheid naar de toekomst toe. God schept hem 
naar zijn beeld en gelijkenis. De mens lijkt op God! Ook daar 
gebruikt God een meervoud: Naar ons beeld en onze gelijke
nis, alsofhij het god-menselijke beeld (eikoon) van Zichzelf (n 
Korintiërs 4:4) reeds voor ogen heeft. God heeft hem bij voor
baat lief en laat hem vrij wederliefde te schenken. Pas dan, als 
hij God en zijn naaste liefheeft en niet eerder, is de mens mens! 
God spreekt includerend: Hij gaat samen met de mens de mens 
maken. Het beeld is de mens, zoals hij geroepen is, maar hij 
moet het zelf bevestigen en staven. De schepping van de mens 
is heel bijzonder, want de mens is een vrij antwoordend, een 
vrij reagerend wezen, dat niet af is, maar open, een wezen 
derhalve dat moet meewerken om te worden wat het van 
Godswege is. Op de jongste dag, als dit alles vervuld is, dan 
blijkt pas dat de mens werkelijk geschapen is en niet eerder. 
Het scheppingsverhaal is van begin tot einde op die toekomst 
gericht. De eerste genesis staat open naar de laatste genesis, 
die de eerste voleindigt. Pas als de mens voltooid is, is de 
schepping af Daarom zegt God, naar ik vermoed, 'wij'! God 
en mens tezamen! 

Dit is een boek over de verzoening. Wat heeft het tot nog toe 
gestelde met 'verzoening' te maken? Het antwoord luidt: God 
is niet de Verzoener geworden doordat Hij op de zonde rea
geerde, maar Hij is altijd al de bondgenoot en de liefhebber van 
mensen geweest. Hij is van de grondlegging der wereld een 
menslievende, verzoenende God. Vanuit die liefde heeft Hij 
de wereld geschapen. Het ging Hem in de schepping om het 
maken van een op Hem gelijkend tegenover, de mens. Zijn 
woord ging al uit naar de mens, toen Hij sprak: Er zij licht. Hij 
wilde de mens in het licht zetten. Het woord ging ook reeds 
uit toen Hij het droge en het water scheidde, want Hij wilde 
de mens een plaats bereiden. Hij hield van de mens nog voor 
hij er was en liet zijn woord tot Hem uitgaan voordat hij horen 
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kon. Het geloof is uit het horen van dit altijd al uitgaande en 
door God gesproken woord. Johannes zegt in zijn prachtige 
proloog: Het woord was God. Deze volgorde is curieus: Je 
moet haar goed tot je laten doordringen. Johannes zegt niet: 
God was het Woord. Nee, het eerste en voornaamste is voor 
hem: het Woord! En dat is God! Hij zegt niet: In den beginne 
was God, maar hij zegt: In den beginne was het Woord. 
Woord is niet gedachte. Gedachten kunnen er alleen maar in 
het binnenste zijn. Maar het Woord wordt gesproken en gaat 
uit en zoekt en vindt gehoor. Waar? In de mens, die leeft op dit 
Woord, die leeft op de adem van deze stem. De liefde van God 
voor de mens is van eeuwigheid. Zij gaat uit naar de een en 
naar de ander (Lucas IS:3IV.). Die liefde draagt alle dingen (I 
Korintiërs 13). Dit wil zeggen dat de ganse schepping tot de 
goddelijke liefde is bestemd en erop is aangelegd. Alles wat be
staat, alles wat is, heeft die bestemming en wordt erdoor gedra
gen. En die bestemming werkt in alle dingen zoals het gist in 
brood. De liefde is niet alleen een formele mogelijkheid, maar 
een werkelijke mogelijkheid der dingen: Naar de liefde worden 
zij gestuwd en zij willen er ook naar gestuwd worden. Want 
alle dingen zijn zo door God geschapen. Er is zeker reden om 
Henriëtte Roland Holst bij te vallen, als zij zegt: 

De zachte krachten zullen zeker winnen 
in 't einde-
dan zal de grote zaligheid beginnen 
die w'als onze harten aandachtig luisteren 
in alle tederheden ruischen hooren 
als in kleine schelpen de groote zee. 
Liefde is de zin van 't leven der planeten 
en mensche' en diere'. Er is niets wat kan storen 
't stijgen tot haar. Dit is het zeekre weten: 
naar volmaakte Liefde stijgt alles mee. 

Dat is zo, omdat de verzoenende God van het verbond met 
mensen de wereld en al wat daarin is heeft geschapen uit liefde 
en tot liefde. Die liefde is dan ook de bestemming waar alles 
heen gaat, onherroepelijk, onweerstaanbaar. Is dit wel een ze-
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ker weten te noemen? Als we de gedachte in zichzelf waar wil
len laten zijn en beweren dat deze waarheid af te lezen zou zijn 
uit de dingen zelf: nee. Ja echter, als het een weten van het 
gelóóf is. Dat wil zeggen: Hieraan houden we ons vast tegen 
alle schijn, ja alle blijk van tegendeel in en wel omdat deze God 
God is en Hij de wereld door zijn liefdeswoord heeft gescha
pen. Die gedachte is er ook in een oud adventslied. Daar wordt 
enerzijds gezongen van de verlossing van mens en wereld van 
boven, vanuit de hemel, maar anderzijds ook vanuit de aarde, 
die uitbreekt in volle glorie. 

Kom tot ons scheur de hemelen, Heer, 
daal, Heiland, uit de hemel neer. 
Ruk open, rijt ze uit het slot, 
de hemeldeuren, Zoon van God. 

Breek, aarde, uit, breek uit in pracht, 
dat berg en dal van lente lacht. 
o aarde, wek die roze rood, 
ontspring, Heer, aan der aarde schoot. 

Ofhet slot van Psalm 67 in de vertaling en berijming van Mar
tin Nijhoff: 

De aarde heeft de vrucht gegeven, 
die door de hemel werd verwekt 
en uit haar schoot ontspruit nieuw leven 
waar God zijn hand houdt uitgestrekt. 

Er is niet alleen het komen van de Messias uit de hemel, Zijn 
neerdaling van boven om alles te vervullen, maar ook begint de 
aarde uit te spruiten van lievende lentepracht, de rozen en de 
lelies beginnen te bloeien en de wijnstok loopt uit en de Mes
sias staat op uit de aarde, van tussen de doden vandaan en Hij 
leeft. Op de een of andere manier is het toch ook gegroeid, zij 
het verborgen, zodat de mens niet weet hoe, naar het punt 
omega, waarop de Messias komt. De komende Messias laat 
zien dat het in het duister, onherkenbaar toch gegroeid is, 0 
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wonder! Het nieuwe leven is ontsproten, want God hield zijn 
hand zegenend uitgestrekt. 

Ernst Bloch sprak van de tendenties en de latenties van de 
geschiedenis. De tendenties kun je zien, ze liggen aan het op
pervlak, ze ontwikkelen zich zichtbaar en tastbaar. Misschien 
echter had Bloch, als het erop aankwam, nog meer aandacht 
voor en ook liefde voor de latenties, de verborgen groei, die 
vaak onzichtbaar is en niet opgemerkt wordt, ja misschien zelfs 
niet opgemerkt kan worden. Er is een geheim dat wij niet 
doorgronden in de schepping: Alles groeit naar de vervulling 
toe, maar we weten niet hoe en wat. We zien eerder het om
gekeerde: Onrecht en geweld heerst, twist en haat vernietigen 
schijnbaar alles. De tendenties geven vaak weinig of geen 
hoop! We lijken ons naar de chaos toe te ontwikkelen, histo
risch en fysisch. De historie laat toenemend onrecht zien, dat 
naar de ondergang voert. De fYsica zegt in haar wet van de en
tropie dat de wereld heengaat naar warmte- ofkoudedood. En 
tóch - we weten niet hoe - mogen we geloven en vasthouden 
en nooit verloochenen dat de liefde zal zegevieren in 't einde. 
De kleinste tekenen - je ziet ze even en het is al weer voorbij -
zijn onloochenbaar, bewijzen meer dan alles wat ertegen ge
tuigt. Twee mensen hebben elkaar hartelijk lief tot de dood ze 
scheidt. Daarmee bewijzen ze dat het niet onmogelijk is en dat 
het gezegend kan worden, terwijl er toch ook duizend liefdes 
mislukken. In de sfeer van de tendenties zijn er op zijn hoogst 
minuscule signalen, dat het toch waar is wat in de latentie, wat 
in de verborgenheid geschiedt: Dat de liefde naar vervulling 
groeit! 

Het woord verzoening staat bij ons onder de verdenking dat 
het een halfzachte zaak zou zijn, een gladstrijken en verdoeze
len. Verzoening kan inderdaad een gemakkelijk harmoniseren 
zijn van tegenstellingen en conflicten die het waard zijn aan de 
orde gesteld en uitgevochten te worden. Conflicten, mits ze 
opengelegd worden, zijn immers juist bron van creativiteit in 
de geschiedenis. De verdoezeling ervan doet ons veel kansen 
en mogelijkheden missen. De vraag is of God als Verzoener 
zich ook aan zo'n verbloemen en wegmoffelen schuldig maakt. 
Het antwoord is: nee! Het gaat in de verzoening om de trouw 
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van de menslievende God. God schiep de wereld uit menslie
vendheid, die van eeuwigheid is. En die menslievendheid ver
loochent Hij niet, ook niet als de mens zich van Hem ver
vreemdt. Gods geschiedenis met de mens is een inclusieve 
geschiedenis: Hij sluit de mens nooit uit. Hij gaat dus altijd 
door op Zijn spoor van mensenliefde. God laat het er niet bij 
zitten. Wat Hij zoekt is de wederliefde van de mens en die 
blijft Hij zoeken ook als de mens zich vervreemdt en die liefde 
niet biedt. God wil dus zijn verbond vervullen en volmaken. 
Met minder neemt Hij geen genoegen. Hij wil kortom 'alles in 
allen' worden, ook tegen trotse wéerstand en hoogmoedig ver
zet in. Gods verzoening is dus niet een wijken voor de weer
stand, maar een breken en overwinnen ervan. God gaat het 
conflict niet uit de weg en verdoezelt het, maar gaat het con
flict aan en wil het overwinnen. Verzoening vooronderstelt 
niet alleen het conflict, maar overstijgt het ook, komt het ook 
te boven. De gevolgen van de vervreemding, de gevolgen van 
de perversie der zonde - lijden, angst, verdriet - zijn dingen 
waar God tegen opkomt. Hij wil ze niet. Hij heeft met ons een 
verbond tegen het lot! Religiositeit waarin we rampen en on
gelukken, oorlogen en epidemieën, hongersnoden en aardbe
vingen als uit Gods hand ervaren, alsof God dat alles over ons 
beschikt zou hebben, is vals in haar zogenaamde vroomheid: 
We schrijven aan Gods voorzienigheid toe wat samenhangt 
met onze eigen vervreemding. Niet dat alle kwaad daaruit 
voortkomt, zeker niet, maar wel veel, en niets haast gaat er he
lemaal buitenom. En dat kwaad kunnen we alleen tegemoet
treden met echte, met werkelijke liefde voor elkaar. En in die 
liefde staat God naast ons. De theorieën over voorzienigheid 
(providentie) zijn dan ook altijd van wereldbeschouwelijke 
aard (van oorsprong stoïcijns en niet christelijk, althans niet bij
bels) en geen waarheid om te doen, maar slechts een geruststel
lende gedachte (die overigens bij nader toezien helemaal niet 
gerust maakt). Het gaat God altijd om de waarheid om te doelt, 
niet om theoretische, niet om religieuze waarheid. De wijsheid 
van het geloof is praktisch! Dat God de Schepper is die de we
reld met zijn voorzienigheid regeert, wil niet zeggen dat we al
les op God kunnen terugvoeren. Integendeel. Als het iets wil 
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zeggen dan wil het zeggen dat God alles voert naar het ogen
blik der ogenblikken, waarop Hij alle tranen van de ogen kan 
afwissen, zodat alle leed en verdriet is verdwenen. Wee hun, 
die nooit geweend hebben, omdat hun ziel is versteend. Wee 
hun, die niet geleden hebben aan deze wereld, omdat ze zich 
afgesloten hebben. Wee hun die geen verdriet kennen, omdat 
hun hart is verhard. Zij zullen op dit hoogmoment nergens 
zijn! Maar wie met tranen gezaaid hebben, zullen met gejuich 
maaien (Psalm 126:5). 

Maar als die liefhebbende God nu eens een fictie was, een il
lusie, als Hij er niet is voor ons? Wat dan? Laten we meteen 
zeggen: deze God is niet bewijsbaar. Als iemand Hem wil ont
kennen, staan we daartegenover machteloos. De redeneringen 
van de godloochenaar zijn overtuigend, ze zijn dwingend: Je 
komt er niet onderuit. Er zijn geen bewijskrachtige argumen
ten om het godsbestaan te staven. Je kunt de ratio der looche
naars eigenlijk alleen maar bijvallen: Het kan niet, het is onmo
gelijk. Wel echter kunje zeggen (en dat is iets gans anders) dat 
je in Hem 'geloven' moet. Dat betekent niet dat je de absurdi
teit met een dwaze sprong in de zogenaamde redelijkheid ach
terje laat. Nee, het betekent, datje geen verraad wil plegen aan 
de roeping en verkiezing van het menszijn. En dat dit geloof de 
grond is van je redelijkheid. De bijbel spreekt zo, open en 
kwetsbaar, over de God die werkelijk God is. Hij bestaat in de 
bijbel alleen voor wie op Hem vertrouwen willen tegen alles 
in. Buiten dit geloof om vervliegt Hij. Geloven is een daad 
van overgave; je geeftje gewonnen aan wat Hij tot je zegt: Ik 
heb de wereld en ook jou lief Wie die daad niet wil stellen, 
zal geen deel aan Hem kunnen krijgen. Het is als met de chas
sidische Witz over de twist tussen twee joden. De ene zegt: 
'Elke vrijdag spreekt God met onze tsaddik'. 'Hoe weet je 
dat?', vraagt de ander. De ene: 'De tsaddik heeft het ons zelf 
verteld'. De ander: 'Misschien heeft hij wel gelogen'. De ene: 
'Hoe kunje zeggen dat hij liegt als God elke vrijdag met hem 
spreekt?' 

Geen deel aan Hem hebben, betekent echter niet dat Hij 
zijn handen van een mens die Hem verloochent zou aftrekken. 
Dat is niet zo en dat gelooft ook de gelovige mens niet. Hij is er 

26 



voor allen en iedereen. Daarom geldt wat we geloven ook al
gemeen: Naar liefde stijgt alles mee! 

De gelovige heeft het niet gemakkelijk met zijn geloof Het 
geloof is veel minder vast en zeker dan dat waarop het gericht 
is. Het ontleent zijn vastigheid aan zijn 'gericht-zijn op', aan 
zijn object derhalve. Het geloof is altijd getrooste vertwijfeling 
en dat wil zeggen: Het is altijd door twijfel bedreigd en van 
aanvechting omgeven. De zekerheid van geloof, die er ook is, 
is geen gegarandeerdheid (securitas) van het geloof in zichzelf, 
maar berust op fiducie (certitudo). In de daad van het geloven 
geeft de mens zich gewonnen aan een zekerheid die hij niet in 
zichzelf vindt, maar die gegeven wordt door Hem in wie 
wordt geloofd. Het geloofin zichzelf is echter hoogst onzeker, 
altijd betwijfeld en nooit safe in zichzelf, maar immer aange
vochten. En daarom: We houden vast dat wereld en mens toe
komst hebben en bestemd zijn uiteindelijk de liefde te onthul
len die nu reeds in het geheim groeit (al zien we het niet) en 
die ooit zal komen, als de Mensenzoon in zijn glorie verschijnt. 
En daarom houden we ook maar vast aan wat Mahler, na zijn 
eindeloos klagen en klagen (want hij wil niet met een kluitje in 
het riet worden gestuurd), uitzingt: 

Die liebe Erde allüberall blüht auf im Lenz und grünt 
Aufs neu! Allüberall und ewig blauen licht die Fernen! 
Ewig, Ewig! 

Want achter het schema van deze wereld, waaraan we niet ge
lijkvormig mogen worden, ligt de lieve aarde met haar diepe 
geheim, het messiaanse scheppingsmysterie, het preëxistente 
Woord, het hoge Woord over alle werkelijkheid dat zal wor
den onthuld. Dan zal de Mensenzoon uit de aarde springen, zo 
zeker als het Woord dat in den beginne was en vlees werd in de 
Messias Jezus. En Hij is gekomen tot het zijne en zal tot het zij
ne komen. Ook u en ik behoren Hem en Hij zorgt ook voor 
ons. We zijn niet alleen gelaten in de geschiedenis, die zonder 
Hem niet meer dan een veranderende toestand zou zijn, die als 
Hij er niet was geen einder zou hebben en zonder toekomst 
zou zijn. Hij is er voor ons! 
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Hoofdstuk 2 

God stelt zijn eer in nederdaling 

Levinas heeft in I968 een artikel geschreven over de vraag: Un 
Dieu homme. Daarin tracht hij als jood aan christenen uit te leg
gen hoe zij over de vleeswording van God kunnen en zijns in
ziens ook moeten denken. Hoe kan God tot de mensen komen 
zonder ingelijfd te worden bij de bestaande orde, zonder op te 
gaan in - wat hij noemt - de 'ontologie'? Hoe kan God mens 
worden zonder zijn eer te verliezen? Hoe kan God transcen
dent blijven en toch immanent worden? Dat kan volgens Levi
nas alleen als God zich vereenzelvigt met de kleinen en gerin
gen; dat kan alleen als Hij bondgenoot wordt van de slaven. Of 
- in onze termen gezegd - zo alleen kan God zijn majesteit 
behouden en zijn eer bewaren als Hij mens met de kleinste en 
armste mensen wordt. Zo toont de ware majesteit zich bij 
Hem in nederige gestalte, in lage gedaante. In de knecht Jezus 
toont God zijn hoogheid. Daarom is de bijbelse God ook an
ders dan de 'goden' en de 'machten', die alles kunnen behalve 
zich vernederen en mens met de mensen worden! 

God heeft zich volgens de Nederlandse Geloofsbelijdenis 
(art.n) 'begeven om de mens te zoeken' in zijn ellende en 
dood. God is dus heen gegaan, uit zijn hemel vandaan, en is als 
mens de mens, die door eigen schuld in ellende en ballingschap 
was geraakt, gaan zoeken. Want, zoals er staat, Hij wilde die 
rampspoedige mens gelukzalig maken. God verlaat vrijwillig 
zijn hemel, daalt neer naar de wereld en gaat op zoek naar de 
verdwaalde mens, spoort hem in zijn ellende en narigheid op, 
redt hem en schenkt hem opnieuw vreugde en vrede. Daarmee 
tekent de belijdenis wat in de dogmatiek Gods nederdaling of 
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Gods zelfvernedering heet. God is gans anders dan de goden 
der religie. God is groot en majestueus, machtig en prachtig, 
Hij zit in de hemel en is zichzelf genoeg (causa SUl) . Hij is ook 
de God die niets nodig heeft, ook onze eredienst en aanbidding 
niet (Handelingen IT2S). Hij zou immers zichzelf genoeg 
kunnen zijn: Mensen heeft Hij niet nodig. Hij is er boven ver
heven. Hij hoeft onze offers niet. Maar deze wonderlijke God 
over wie de belijdenis het heeft, blijft niet in zijn heerlijkheid 
en goddelijkheid. Hij blijft niet in zijn hemel zitten: Hij wil 
geen tronende, hoog wonende God zijn. Hij maakt zich op en 
trekt eruit weg, vernedert zichzelf, daalt neer en begint naar de 
verlorenen, de verschovenen en de vernederden onder de 
mensen te zoeken. Hij toont zich een God die niet onbewogen 
blijft onder wat de mensen overkomt en wat ze zichzelf aan
doen. Hij is kennelijk geen onverschillige God, maar Eén die 
zich het lot van zijn mensen aantrekt, die erdoor geraakt en 
bewogen wordt. Hij is de God die mensen wil nodig hebben. 
Dat is de ~iterste consequentie van zijn bondgenootschap met 
mensen, het vergaandste voortvloeisel van het feit dat Hij hen 
schiep als zijn eigen 'tegenover', als mensen 'naar zijn beeld en 
gelijkenis'. Hij laat ze daarom niet los, ook al laten zij Hem wel 
los. Hij zoekt ze op in hun verlatenheid. Ja, Hij begeeft zich in 
hun gódverlatenheid. Hij blijft trouw aan wat zijn hand begon: 
Hij wil wat Hij met de schepping beoogde ook waarmaken. 
Hij berust niet in de stremming der zonde. Hij maakt de mens 
weer vrij door hem in zijn 'selbstverschuldete' slavernij te be
zoeken. 

Deze woorden van de Geloofsbelijdenis markeren het the
ma van dit hoofdstuk. Wij geloven niet in een God die onbe
wogen en onverschillig in zijn hemel zit en van verre en van 
omhoog neerkijkt op wat er in de wereld geschiedt. Wij gelo
ven niet in een God die misschien moe van al zijn bemoeienis 
ter ruste is gegaan en de wereld aan haar eigen lot overlaat. Wij 
geloven in een bewegelijke en bewogen God, die niet in de 
hemel zit, althans niet blijft zitten, maar die komt, neerdaalt op 
aarde, zich tussen de mensen begeeft en meeleeft, een God die 
zich inzet voor Israël, die optreedt ten behoeve van zijn men
sen, die mens onder de mensen wordt. En toch blijft Hij tege-
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lijkertijd God, want voor Hem ligt de majesteit en de glorie 
uiteindelijk niet hoog boven de wolken in zelfgenoegzaam
heid, maar juist in de nederigheid van dit goddelijke medele
ven en mededogen. Hij is een gans andere, een heilige God: 
Hij is gans anders dan de goden en machten dezer wereld, die 
over ons heersen en ons teisteren en verdrukken. Hij is de God 
van het verbond met mensen. Hij zoekt altijd weer de ge
meenschap met zijn schepselen. Hij biedt hun zijn vriend
schap. Hij is de God die tot mensen komt en aangedaan en , 
ontroerd is om hun lot. 

Het Oude Testament heet zeker niet zo omdat het ten opzich
te van het Nieuwe Testament verouderd zou zijn. Integendeel, 
het wordt in het Nieuwe Testament opnieuw van kracht en in 
zoverre wordt het bevestigd en vernieuwd. Het aloude Testa
ment dat altijd weer nieuw is, zegt het op vele bladzijden, dat 
God neerdaalt en als dienstknecht bij de mensen verkeert. Een 
voorbeeld daarvan is Jesaja (64:4), waar de profeet zich reto
risch afvraagt: 'Wie heeft dat ooit gehoord, wie heeft het ooit 
vernomen, in wie is het ooit opgekomen, wie heeft zoiets ooit 
bedacht ... een God die optreedt ten behoeve van wie op Hem 
wacht?' Wie wacht op God? Natuurlijkjuist zij die hem nodig 
hebben, die Hem ontberen, die geen deel van leven hebben, 
die arm zijn en berooid. Het zijn die mensen die het van God 
moeten verwachten, die niet anders kunnen dan op Hem 
wachten, verlangend, smachtend, hongerend en dorstend: de 
'am ha-arets '. En dan komt God ook, Hij daalt neer vanuit zijn 
hemel, Hij verlaat zijn heerlijkheid en wordt mens onder de 
mensen en komt tot die geringe, tot die arme stakker en heft 
hem uit het slijk, tilt hem op tot waardigheid, bevrijdt hem. 
Dat is inderdaad iets dat in geen mensenhart ooit is opgeko
men. Het sjema zegt het treffend: Deze God is één, dat wil zeg
gen: enig, uniek. Zo onvergelijkelijk is God volgens het Oude 
Testament. Het is inderdaad ongehoord! 

Hij is derhalve geen God die in onze religieuze voorstellin
gen past. Want de god die daarin past is altijd een projectie van 
angst, is altijd een geweldige boeman, die voor onze vreesach
tige ogen oprijst. Maar we kunnen tegelijkertijd niet anders 
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dan het van hem verwachten! En wat blijft ons dan anders over 
dan hem te proberen goed te stemmen, hem hoe dan ook op 
onze hand te brengen. Daartoe dient altijd weer onze cultus: 
Het is een vereren van God om hem zacht te maken, hem te 
masseren en af te brengen van zijn woede en hem rustig te ma
ken. Menselijke religie is altijd ambivalent: zij wordt altijd 
heen en weer geslingerd, omdat de godheid die wij ons denken 
een januskop heeft, vreeswekkend en fascinerend tegelijk. God 
is altijd angstaanjagend en hij moet door cultus behaagd wor
den, hij moet zacht worden gemaakt. De mens is echter altijd 
aan zijn God gebonden, hij kan niet van hem loskomen, hij is 
door hem gefascineerd. Van wie anders dan van hem moet je 
het verwachten? Maar hij is grillig, wispelturig en nukkig: je 
weet het nooit met hem. De mens begint zich dan van de 
weeromstuit cultisch uit te sloven en God met offers en bezwe
ringen te bewerken, opdat hij zijn onverschilligheid of woede 
of balorigheid vergeet en eindelijk zijn lichte zijde en zijn gunst 
toont. Daartegenin verkondigt de Tenach echter een heel an
dere God, een God die betrouwbaar is, een God die niet per se 
God wil zijn, ook niet per se almachtig wil zijn, maar die zich 
ontfermt over mensenkinderen en ze opzoekt in hun nood en 
naast ze staat en ze helpt... en die zo God is, op wie vertrouwd 
kan worden dat Hij zich zal doorzetten in de geschiedenis, 
want Hij kan wat Hij wiL Hij is God, zeker, maar Hij is anders! 
Deze God mogen we dienen en aanbidden, Hij alleen is onze 
eredienst waard. Deze kleine God mogen we groot maken. Hij 
is een God, die menselijk-religieus geen God wil heten. Dan is 
Hij liever mens onder de mensen. En het wonderlijke van deze 
boodschap is, dat de Tenach zegt: Juist zo is Hij God. Zijn ma
jesteit blijkt juist in die nederigheid, zijn verhevenheid blijkt 
juist in de nederdaling. Hij is God, omdat Hij niet absoluut 
God wil heten, maar tot de mensen gaat en daar op het platte 
vlak van aarde en wereld God wil zijn. 

De rabbijnen hebben dit motief breed uitgewerkt: Op den 
duur vinden ze het op bijna iedere bladzij van de Schriften, 
soms misschien een beetje ingelezen, maar altijd bijbels-theo
logisch raak en to the point. God stelt zich volgens hen aan de 
geringen gelijk: Hij buigt zijn hart en wordt zelf een gebogene! 



God maakt mij groot door zijn zelfvernedering; (NBG:) 'Gods 
nederbuigende goedheid', (sv:) 'Gods zachtmoedigheid' maakt 
mij groot (Psalm 18:36). Is het niet inderdaad het thema van dit 
testament dat God zich met Israël inlaat, met dit kleine en ge
ringe volk dat Hij op zijn weg van leed en smart en lijden be
geleidt door de geschiedenis heen, dat Hij altijd van zorg· en 
kommer over dit volk vervuld is en dat Hij zelf zich veracht en 
verloochend voelt waar dit volk Hem minacht of miskent, 
maar ook waar dit volk geminacht en miskend wordt. God 
schijnt zich om de menselijke codex van eer niet te bekomme
ren: Hij wil niet per se gebeden en geprezen zijn, Hij wil niet 
per se bewierookt worden. Als Jezus zegt: De eersten zullen de 
laatsten zijn en de laatsten zullen de eersten zijn, dan gaat zo'n 
woord terug op deze omdraaiing van waarden door God zelf 
Hij is anders dan de goden en ook anders dan wij mensen! 

Met Gods eer en heerlijkheid ligt het heel anders dan wij zou
den verwachten. Die is in ieder geval niet in strijd met zijn er
barmende nederdalen tot mensen, met zijn ontferming en zelf
vernedering. Is het niet prachtig zoals de rabbijnen Exodus 
13:21 verstaan: God gaat Israël voor met de vuurkolom ... en de 
rabbijnen zeggen: God gaat als een slaaf met de fakkel voorop 
om bij te lichten. God maakt zichzelf tot slaaf van de mensen, 
tot aller dienaar! Maar de máchtige vuur-God op de Sinaï dan? 
Dat is een heel ander geluid. Nee, zeggen de rabbijnen, want 
de berg Sinaï is de laagste, de nederigste van alle bergen, een 
klein bergje maar. God woont trouwens in een nomadentent 
van geitenvellen, heel bescheiden! Ze gaan zelfs zover dat ze 
zeggen: De mens kan God van zijn plaats verdrijven, want God 
heeft zich aan de mensen uitgeleverd. Zij hadden er een groot 
en diep gevoel voor dat Gods wezen met het lot van zijn men
sen is verbonden, op genade en ongenade. De zonde is vaak zo 
groot en geweldig dat God moet wijken, dat er geen plaats 
voor Hem is, dat Hij zich moet terugtrekken, wachtend op het 
ogenblik waarop Hij kan terugkomen, vergeving schenken en 
een nieuw begin maken. Zo zagen de rabbijnen God leven tus
sen en met de mensen, hun lot delend en tot het uiterste be
trokken bij hun doen en laten .. 
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Hiermee echter is nog niet alles en misschien het eigenlijke 
nog niet gezegd. Daarvoor leggen we ons oor te luisteren bij 
het 'Lied van de Mensenzoon' dat wij in Filippenzen 2 vinden, 
een oud lied, een hymne, die Paulus citeert of zelfs misschien 
zelf gedicht heeft. Een exegese van het geheel van dit lied is 
onmogelijk: Ik haal er wat punten uit die in ons kader relevant 
zijn. Het lied bezingt een figuur die in de gestalte van God was, 
zeg maar deel had aan het wezen van God (want het woord 
morphè slaat hier op 'wezen'), dus aan God gelijk was. Hij be
schouwde die gelijkheid met God niet als iets dat hem niet toe
kwam, niet als een geroofd goed. Hij was rechtens aan God 
gelijk. Maar toch blijft hij niet in die gestalte, hij neemt een 
andere aan: De gestalte van een slaaf, de morphè doulou. Dat is 
een zaak van zelfontlediging, zo roept het Lied uit: Hij ontle
digde zichzelf. Waarvan ontdeed Hij zich? Niet van de eer en 
de heerlijkheid die hij had, maar van het ijdele streven naar 
heerlijkheid, het zinledige jagen naar eer en in zoverre zet hij 
ook de eer en de heerlijkheid die hij had op het spel, al blijft die 
tegelijk ook zijn deel, zoals later zal blijken als Hij de Naam 
boven alle Naam krijgt. Hij wordt de mensen gelijk, zoals Hij 
ook gelijk was (en blijft) aan God. In de staat van slaaf is Hij 
ook als een slaaf: Een gehoorzame, een onderworpene, een 
horige, een onderdaan. Die vernedering wil Hij ook onder
gaan, niet gaarne, maar onontkoombaar op zijn weg naar bene
den. Dat gaat tot de dood, ja tot de dood aan het kruis, de sla
vendood, die Hem wordt aangedaan door de machten die zich 
boven hem wanen. Daarom, omdat Hij dat gedaan heeft, die 
weg gegaan is van zelfvernedering, de mensen achterna, die hij 
redden wil, heeft God hem uitermate verhoogd (hyperver
hoogd). 'Daarom!' staat er en niet: 'nadat', als vergoeding of 
compensatie, en helemaal niet: 'ondanks dat', als een ongedaan 
maken. Nee: omdat hij zich vernederde, werd hij verhoogd. 
Zijn lage staat is in Gods ogen hoog. Hem werd gegeven de 
Naam boven alle Naam. Hij werd, wat hij al was: aan God ge
lijk. Juist die nederigheid is hoog en daarom krijgt Hij de 
Naam boven alle naam. Er zijn twee dingen die opvallen: a. In 
zijn vernedering verliest Hij zijn goddelijke gelijkheid niet, 
maar behoudt haar; b. dat wordt bevestigd door de vanwege 
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zijn vernedering geschonken verhoging. Dat wil zeggen: We 
hebben hier in Het Lied van de Mensenzoon, een boek over 
Filippenzen 2, te doen met wat ik eens genoemd heb een 're
volutie der dimensies'. Dat is een aanvechtbare term, maar hij 
wil zoiets zeggen als: Voor God is laag hoog en hoog laag, de 
eerste de laatste en de laatste de eerste, de kleine groot en de 
grote klein, en de slaafheer en de heer slaaf, de rijke arm en de 
arme rijk. God keert de dimensies om. Hij voltrekt een Umwer
tung aller Werte. Hij heeft een heel ander waardeschema dan 
wij. Voor Hem blijkt de majesteit en de heerlijkheid juist in de 
solidariteit ten dode van een godgelijke die klein met de klei
nen wil zijn, die slaaf wil zijn, gehoorzaam tot de kruisdood. 
Of, zoals ik in de titel van dit hoofdstuk heb gezegd: God stelt 
zijn eer in nederdaling! 

In Tenach lees je ook voortdurend, dat God zijn macht en 
grootheid inzet voor het kleine Israël: God neemt het op voor 
de geringen en ontrechten en zet zijn hele vermogen, ook zijn 
hele zogenaamde glorie op het spel om die kleine groot te ma
ken en te verheffen. Gods echte grootheid blijkt juist waar Hij 
zich kleinmaakt. En daarom mogen we God niet dienen alsof 
hij nog iets nodig had, nee, omgekeerd: Hij dient de mens! Het 
gaat niet om onze godsdienst maar om Gods mensendienst. Maar 
we mogen zijn Naam wel, omdat Hij zich kleinmaakt, groot 
maken; we mogen zijn lof zingen omdat Hij Israël, omdat Hij 
de mens dient. En samen met Hem mogen we groot zijn en 
heerlijk en dat kunnen we alleen bewijzen door de liefde en de 
solidariteit met en voor elkaar. 

De hymne staat bij Paulus in de context van een 'vermaning'. 
Dat is een versleten woord, dat ons niet meer zo ligt: Het 
klinkt prekerig en herinnert aan het opgeheven vingertje. De 
oorspronkelijke betekenis van het woord in het hellenistisch 
Grieks is vertroosting en opmontering, stimulering - beide in 
de zin van een hart onder de riem steken. Paulus zegt eigenlijk 
niet wat er in het Nederlands staat in de NBc-vertaling: Laat die 
gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was, maar: Richt 
u daarop met elkaar, wees tezamen georiënteerd op wat in Je
zus Christus voor ogen is, wat in Christus waar is, wat in Hem 
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geschied is. Dat is wat breder en dieper. Het is meer dan een 
gezindheid. Het is een levensoriëntatie die het handelen van de 
hele mens bepaalt. En Jezus moet niet in zijn gezindheid 'nage
daan' worden, maar we zijn geroepen zijn weg te gaan, Hem 
na te volgen, want in Hem heb je Gods wezen, als nederige 
majesteit, als menswordende God voor ogen: die hele revolutie 
der dimensies. En dan volgt het Lied dat wij kort behandeld 
hebben en dat bezingt dat voor God laagjuist hoog, klein juist 
groot is. 

Wat wil dit zeggen? De gemeente moet weten en voor ogen 
houden dat God hoog en laag, eerste en laatste, heer en knecht, 
rijk en arm heeft omgekeerd. Die revolutie der dimensies moet 
beseft worden! Hij is de God allereerst van de 'nederen' , de 
lage, de gewone aan de basis levende mensen, die het laatst ko
men omdat ze slaaf of knecht zijn. Die mensen wil Hij in de 
Mensenzoon tot hun recht brengen en verhogen en verheerlij
ken. En de anderen, zijn die afgeschreven?]a dat zijn ze, voor
zover ze hun prerogatieven, hun heer- en hun rijk-zijn, hun 
macht en pracht op aarde uitleven ten koste van die kleinen en 
geringen ... Je zou kunnen zeggen, met een woord van Jezus: 
Ze hebben hun loon reeds (Matteüs 6:2). Maar het hoeft zo 
niet te zijn: ze kunnen hun naaste liefhebben en zich door de 
armen en nedere mensen aangezien weten. Ze kunnen ze zien 
en zich over hen ontfermen. Dan is het anders. Dan mogen ze 
er ook bij horen. Maar, zou Jezus zeggen, de hoeren en de tol
lenaars, de zondaars en de armen en geringen, de mensen die 
vermoeid en beladen zijn, gaan voor: Zij mogen het eerst het 
Koninkrijk binnengaan en vrede en recht zien en beleven. Dat 
is waar je op gericht bent als je de geschiedenis en de waarheid 
van de Messias voor ogen houdt. Want zo is het bij Hem! Die 
God, die anders is, die heilig is, omdat hij bij de mensen 
woont, die God is onze God en Hem aanbidden wij, verheer
lijken wij, dienen wij - niet omdat Hij dat nodig heeft, maar 
omdat Hij dat, zijnde zoals Hij is, waard is. Het is eigenlijk niet 
zoals het Gezang suggereert: 'Hij laat zich niets ontwringen, 
Hij wil gebeden zijn' (Gezang 427:2). Juist omdat Hij niet ge
beden en gesmeekt, niet aanbeden wil zijn, omdat Hij daarvan 
afziet en ongevraagd tot ons komt, juist daarom is Hij onze aan-



bidding waard. Nodig heeft Hij haar niet, maar erop wonen 
wil Hij. De neerdalende God troont op de lofzangen van Israël 
(Psalm 22:4). En alle vlees mag tot Hem komen (Psalm 65:3) 
zoals het gebekt is. 
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Hoofdstuk 3 

Zonde: een bevrijdend woord 

Vele jaren geleden organiseerde de VPRO de 'Nacht van het 
Kwaad'. Daartoe was ook ik uitgenodigd om mijn licht in die 
duisternis te doen schijnen. Er werd breed uitgepakt over wat 
er allemaal in de wereld niet deugt, de ellende, de honger en 
kommer, het geweld en de oorlog, de vervolging en verkrach
ting, de verachting en miskenning, de discriminatie van men
sen en wat er al niet aan onzegbaar vreselijks op aarde gebeurt. 
Schrijnende wonden waar terecht de vinger bij werd gelegd: 
De dingen moeten worden opgemerkt en bewust gezien en bij 
de naam worden genoemd, ze mogen niet worden vergeten, 
verdrongen en verdoezeld. Zo ellendig, onrechtvaardig en ge
welddadig ziet onze wereld er nu eenmaal uit. Nadat dit alle
maal gepasseerd was, gingen we over naar de religieuze vragen 
en vroeg men mij naar de beroemde zin van de Heidelbergse 
Catechismus: Is de mens werkelijk onbekwaam tot enig goed 
en geneigd tot alle kwaad? Het klinkt zo somber en zo pessi
mistisch. Men verwachtte kennelijk van mij, die toch als een 
verlicht theoloog geldt, dat ik mij zou verzetten. Dat ik zou 
zeggen: Het valt natuurlijk wel mee, want de mens is in wezen 
goed - of woorden van gelijke strekking. Maar ik was stomver
baasd. Daarom was ik verbaasd, omdat ik niet kon begrijpen, 
hoe men dit kon verwachten nadat het onrecht, de onvrede, 
het geweld en de vervolging van mensen in de wereld zo breed 
was uitgemeten. Men had toch immers zelf het bewijs geleverd 
dat de mens inderdaad geneigd is tot allerlei kwaad. Daarmee 
bewijst hij toch onbekwaam, dat wil zeggen niet geschikt te 
zijn tot het goede. Of wilde men heimelijk de wereld in twee 
kampen verdelen, de kwaden en de goeden, waartussen dan 
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een soort 'klassenstrijd' woedt? Dat kon toch niet zo zijn. Het 
was toch ónze wereld waarover we gesproken hadden. Het 
breed uitmeten van de ellende in deze wereld was toch ge
schied, zo hoopte ik, in de solidariteit met de schuld, waarvan 
niemand uitgezonderd is. Er was die nacht toch niet gespro
ken over demonische gebeurlijkheden, waar wij buiten staan 
omdat ze door de duvel en zijn ouwe moer zouden zijn 
voortgebracht, maar over treurige en kwalijke daden van 
mensen zoals wij allemaal zijn, de op die nacht aanwezigen 
niet uitgezonderd! 

Ik heb toen geduldig uitgelegd wat er werkelijk bedoeld was 
in de achtste vraag van de Heidelbergse Catechismus, geholpen 
overigens door Wim Aanljes. Ten eerste dat de gewraakte zin 
een vraag is die gesteld wordt omdat hij onvermijdelijk op
komt na wat er gezegd is, en dat de zin niet een bewering in
houdt en zeker. geen 'dogma' (in de ideologische zin van het 
woord). Alles gehoord hebbende wat tot dan toe gezegd is 
over de zondige aard van de mens, die de wet van God niet kan 
houden en die verkeerd geschapen lijkt, roept de vrager uit: 0, 
dus de mens is gans verdorven en onbekwaam tot goed en ge
neigd tot alle kwaad! De vrager zit ermee, want hij vindt het 
helemaal geen fijne conclusie die hem deugd doet. Hij vindt 
wat ook wij vinden: Is het niet een beetje te gortig? Kan het 
geen onsje minder? Alsje het eerlijk beschouwt, is de formule
ring van de vraag eerder aan de voorzichtige kant. De vrager 
gebruikt het woord 'geneigd' tot alle kwaad. Geneigd? Hij had 
het best wat harder kunnen zeggen en een sterkere uitdrukking 
kunnen bezigen. Hij had gerust kunnen zeggen: De mens doet 
geen goed, hij doet eigenlijk alleen maar kwaad en hij is ken
nelijk ook niet in staat anders te zijn en anders te handelen. 
Geneigd tot kwaad is in het aangezicht van wat er in de wereld 
geschiedt een zacht, te behoedzaam woord. We staan niet voor 
neigingen die te weerstaan zijn, maar voor verschrikkelijke, 
ontzettende feiten. De leermeester stelt de verontrustende 
vraag voorzichtig aan zijn leerling: Is het werkelijk waar dat het 
er zo met de mens voorstaat? Dan krijgt hij antwoord. En het is 
een verrassend antwoord, het luidt: 'Ja, je hebt gelijk, tenzij 
dan dat wij door de Geest van God wedergeboren worden'. 



Dit is een 'ja, tenzij .. .' (en geen nee, mits .. .'). De antwoorder 
zegt inderdaad niet dat het niet waar is. Hij zegt niet dat het 
niet zo is: hij beaamt het. Hij zegt: Ja, het is zo. Zoals ook het 
publiek van die nacht het eigenlijk had beaamd, al wilden ze 
het niet waar hebben. Want je kunt er niet onderuit, als je naar 
de historie kijkt: Het is toch een kluwen van onrecht en ge
weld! Dus: Ja, het is zo. Maar het is geen laatste woord dit ant
woord, er volgt nog iets en dat is beslissend: Tenzij wij door de 
Geest van God worden wedergeboren. Dat is een bevrijdend 
woord. Dat is wat God wil. Hij zendt steeds weer zijn Geest, 
raakt ons aan en doet ons 'wedergeboren' worden en dan is het 
toch niet waar dat we tot alle kwaad geneigd zijn en niet ge
schikt om goed te doen. 'Wedergeboren' is een metafoor die 
zeggen wil: De mens wordt grondig, tot op het bot, helemaal 
en restloos vernieuwd en veranderd. Er blijft om zo te zeggen 
niets van hem over, waarna hij als het ware opnieuw ter wereld 
komt. Dat doet de Geest van God aan ons. Door de Geest van 
God worden we totaal veranderd, vernieuwd en omgezet en 
zo toch geschikt gemaakt anders te handelen dan onze natuur 
ingeeft, en gaat er een heel andere neiging, een heel ander ver
langen, een nieuw begeren in ons werken .. We zijn nieuwe 
mensen geworden. Het oude is afgedaan. Nu is de mens ge
neigd en bereid goed te handelen, zich in te zetten voor de 
naaste en God van harte lief te hebben. De oude neiging tot 
haat, de oude onbekwaamheid tot het goede is voorgoed voor
bij. Het is de genade Gods die ons ervoor behoedt mee te doen 
in het woeden der wereld, in onrecht en geweld. 

Maar. met minder dan een bekering, met minder dan een 
van boven wedergeboren worden, kan het niet toe. Als die 
roep van God niet tot je komt, blijf je in het kwaad steken en 
overwoekert het je totaal. Deze wedergeboorte van de mens, 
deze vernieuwing van zijn hart, deze bekering is nodig wil het 
ooit goed komen met mens en wereld. Het is in ieder geval, 
dat moet duidelijk zijn, niet de bedoeling te zeggen dat de zon
de wezenlijk is voor het menszijn, want dat is zij niet. De onbe
kwaamheid tot het goede en de neiging tot alle kwaad in de 
mens is niet wezenlijk voor het menszijn, maar is een ongeluk, 
een accident. Zonde is dus onwezenlijk, geen substantie van de 
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mens, zij is alleen maar negatief Zonde had niet moeten ge
beuren, maar gebeurt, helaas, toch. Uiteindelijk is zij niet be
palend voor wat de mens in wezen, wat de mens echt is. Mat
thias Flacius, die zonde de substantie van het menszijn achtte, 
heeft ongelijk. Zonde is, om met Barth te spreken, een onmo
gelijke mogelijkheid en dat houdt twee dingen in: zij is niet 
met de schepping in overeenstemming en dus een heilloos in
cident dat van God uit onmogelijk moet heten, maar het houdt 
ook in dat de zonde tot de chaos en het niets voert en dat de 
mens die zondigt zichzelf vernietigt en ombrengt. Wat we ook 
zien kunnen in de wereld: Als God het niet verhoedt gaat de 
hele schepping eraan, gaat het menszijn teloor, wordt de aarde 
verwoest. Het is gelukkig echter nooit een laatste woord over 
het menszijn. Het laatste woord heeft God en Hij roept tot in
keer, tot verandering en vernieuwing. En die roep is niet ver
geefs. Het is nog minder de bedoeling om te zeggen dat de 
zonde ons een verzoenende God zou hebben gebracht. Want 
ook dat is niet zo. De zonde heeft niets scheppends, want zij is, 
zagen we, onmogelijk, en zij is het niet die een menslievende 
God voortbrengt. God is liefde, altijd al, van eeuwigheid! Hij is 
vrije liefde: Hij wordt tot liefde niet gedwongen, maar hij heeft 
lief uit zichzelf in volledige vrijheid. En dat is in geen enkel 
opzicht geconditioneerd door de zonde: God was altijd al lief
de, ook voor de zonde al. De liefde brengt het echter wel mee 
dat God de zondaar niet in de steek laat. Hij heeft de mens zo
zeer lief, dat Hij hem ook in die conditie niet in de steek laat. 

Belangrijker is evenwel nog dat zonde een bevrijdend woord 
is. Dat God de neiging tot het kwaad zonde noemt en dat Hij 
die zonde toerekent en veroordeelt, is bevrijdend. Dat kunnen 
we leren bij de profeten van Israël. Zij zeggen: De ellende, de 
ballingschap, het onrecht en het geweld is niet een noodlot dat 
zich voltrekt, maar hangt samen met en is een gevolg van zon
de. De mens moet er verantwoording voor nemen en niet zeg
gen dat het hem overkomt en dat hij niets kan doen. Hij moet 
niet zeggen dat het noodlot zich voltrekt, onafwendbaar, on
veranderlijk, en dat er geen alternatief is. Natuurlijk weten de 
profeten dat er ongelukken en rampen zijn die nu eenmaal ge
beuren en waar de mens min of meer machteloos tegenover 
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staat. Ook daar is overigens vaak een dam tegen op te werpen: 
De armen hoeven niet op de helling van een vulkaan te leven. 
Ze zouden het zeker niet doen als ze niet zo berooid waren als 
ze zijn. Hun kan ook een veiliger woonplaats gegund zijn! Het 
merendeel van wat de mens geschiedt is niet rampzalig en 
noodlottig, maar gaat terug op schuld. De mens wordt er ver
antwoordelijk voor gesteld. De profeten zeggen daarmee niet 
dat geweld of onrecht je treft omdat jijzelf wat misdaan hebt. 
Dat is hun verre. Maar wel zeggen ze: Geweld en onrecht gaan 
terug op zonde. Geweld, onrecht, marteling, uitbuiting en 
knechting zijn de grootste rampen die de mens treffen, groter 
dan alle natuurrampen tezamen. De mens doet het de mens 
aan. En we zijn er, als het erop aankomt, met zijn allen verant
woordelijk voor. De profeten geloven namelijk niet dat je de 
mensheid in goeden en kwaden kan en mag verdelen. Zij zeg
gen nooit dat Israël goed is en de grootmachten rondom slecht, 
al zijn dat vaak de aanvallers en veroveraars die de natie ver
pletteren en het volk verbannen. Zij spreken altijd weer het 
volk aan. Het woord zonde is dan ook een bevrijdend woord, 
omdat het de mens op zijn verantwoordelijkheid drukt. Als dit 
woord eenmaal van Godswege gevallen is, kan geen mens 
meer zeggen dat hij erbuiten staat en er niets mee te maken 
heeft. We zijn met zijn allen schuldig gesteld en moeten leren 
onze schuld op ons te nemen, verantwoordelijkheid te nemen 
en verantwoording af te leggen. Dat begint bij de profeten met 
de erkenning van de collectieve schuld, waarvan niemand uit
gezonderd is. Tot ons allemaal wordt geroepen: 'Adam waar 
ben je?' en 'Kaïn, waar is je broer?' En niemand kan dan zeg
gen: Ik ben onschuldig. Een ieder van ons wordt verantwoor
delijk gemaakt en erop aangesproken. 

In zoverre is de Catechismus een beetje al te mild als hij zegt 
dat wij een neiging tot het kwaad hebben. Ik zei het al: rond
ziende in de wereld zien we dat het niet alleen een neiging is, 
maar een verschrikkelijke werkelijkheid. We hebben de ellen
de werkelijk allerwegen zelf aangericht. De neiging alleen, ach, 
die kende de grote Hogepriester Jezus Christus ook. De Heb
reeënbrief getuigt ervan: 'Wij hebben geen Hogepriester die 
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niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar één, die in 
alle dingen op gelijke wijze (als wij) is verzocht geweest, doch 
zonder te zondigen' (Hebreeën 4:15). De verzoeking om van 
zijn weg af te gaan en te zondigen heeft ook de Messias Jezus 
gekend. De evangeliën vertellen van die verzoekingen, die 
welbeschouwd ook neigingen zijn: Als broodheer op te treden 
en zo het volk achter zich te krijgen, zijn onkwetsbaarheid te 
bewijzen en op die manier zijn goddelijke zending te staven en 
de macht te grijpen met een geheim blijvende knieval voor Sa
tan. Hij kent het van binnenuit, hij heeft er de neiging toe ge
had. En waartoe zou elk dezer verzoekingen niet hebben kun
nen leiden! Tot geweld en terreur, tot oorlog en onrecht. 
Misschien wel de ergste verzoeking is die in Getsemane, als Hij 
zich meent te kunnen onttrekken aan het lijden, als hij zijn 
Vader zou bidden om twaalf legioenen engelen. Hij zegt dan 
ook: Niet mijn wil maar Uw wil geschiede. Terecht heeft de 
kerk het duotheletisme ten slotte aanvaard: In jezus zijn twee 
willen werkzaam, de wil van God en die van Hemzelf Zijn ei
gen wil is een verzoeking: Hij wil dan afwijken van de weg die 
Hij te gaan heeft. Dit is nog sterker dan te spreken van een nei
ging, het is hier zelfs een wil. jezus wil wel van zijn weg afwij
ken, Hij deinst terug voor wat Hem wacht, maar de wil van de 
Vader overheerst en houdt Hem op zijn weg. En dan gaat Hij 
hem ten einde, laat alles op zich aanlopen en neemt het op zich 
en voltooit zijn liefde en solidariteit met zijn dood. 

We mogen dus constateren, dat jezus de verzoeking en de 
neiging tot zonde en zelfs de wil ertoe gekend heeft. We zijn 
dus niet alleen in de verzoeking en ook niet in de strijd: Hij 
sympathiseert met ons, Hij lijdt met ons mee, Hij kent het ook. 
Zonde doe je, de gedachtezonde bestaat niet. Het is een daad te 
zondigen. De gedachte eraan komt in alle mensen altijd weer 
op, ook injezus. De neiging tot dit soort daden heeft echter in 
de mensengeschiedenis geweldig om zich heen gegrepen. 
Deze daden dreigen, om met Karl Barth te spreken, de schep
ping zelfs te doen terugvallen in het Niets (das Nichtige). Het is 
Gods gunst en genade dat dit niet gebeurt. Hij redt de schep
ping van die terugval. Hij heft de schepping steeds weer op uit 
het Niets. De mens echter blijft altijd 'verzoekbaar' . Als de 
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mens niet steeds weer bevestigt en staaft dat God voor hem 
gekozen heeft, dan kiest hij voor de zonde en voor de onver
mijdelijk volgende chaos. Dan gaat hij eraan. Dan gaat de 
wereld er ook aan. Menszijn is in die zin steeds weer kiezen, 
kiezen voor God en zijn roep of die keuze verloochenen. Je 
kiest verkeerd als je de verkiezing van God over je leven niet 
laat gelden. In die verzoeking, Gods verkiezing niet te laten 
gelden, haar te ontkennen, haar te verwerpen, is de mens 
steeds weer begrep·en. Zonde geschiedt in de nasleep van 
deze keuze die geen keuze is, omdat zij de verloochening van 
de rechte keuze is en zo de vernietiging van alle menselijke 
mogelijkheid. 

Wat is zonde? Waarin bestaat zonde? Dat wordt duidelijk in 
het licht der verzoening. Zonde is namelijk niet simpel maar 
een moreel defect. Zonde is veel meer dan dat. De mens der 
zonde is een wezen dat niet bestaan kan, een schepsel dat op 
zijn eigen vernietiging uit is, een wezen dat zichzelf onmoge
lijk maakt, een wezen dat zichzelf verijdelt. Hij verwordt tot 
een slaafse dienaar van allerlei machten en krachten van eigen 
makelij. Zo wordt hij met zijn hoge droom in feite een krui
per, een traag mens, lui, vadsig en indolent, en ook onverschil
lig. Hij schikt zich in de slavernij, zoekt de vrijheid niet langer 
en durft niet te leven. Het is voorts de mens, die 'wil zijn als 
God', een hoge,ja een hoogmoedige droom. Maar hij kent de 
ware God niet, want ziet Hem anders dan Hij is; hij ziet Hem 
als de grote Almachtige die het al in zijn hand houdt. Hij streeft 
na ook zo'n machtige te worden, een kleine of grote godheid. 
Daarom streeft hij naar macht en kracht: Hij wil niet behoren 
bij de geringen en de kleinen. Hij verheft zich boven anderen, 
acht ze minderwaardig en gebruikt ze voor zijn eigen doelein
den. Ten slotte is de mens der zonde de mens die al deze din
gen niet waar wil hebben: Hij loochent dat hij traag en hoog
moedig is, hij loochent dat hij het erbij laat zitten en hij 
loochent dat hij naar macht streeft. Zijn traagheid liegt hij om 
tot deemoed en berusting en zijn hoogmoed liegt hij om tot 
verhevenheid en adeldom. Hij liegt zijn zonde om tot een 
deugd. Daarmee is de kring, waar hij niet meer uit kan komen, 
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rond. Hij is voorgoed in een vicieuze cirkel gevangen, tenzij 
door Gods gunst alles anders zou worden. 

Deze traagheid, hoogmoed en leugen (deze onverschillig
heid, deze machtsdrang en deze camouflage) zijn alle drie per
verteringen van het ambt van de Messias. De Messias is de ko
ning, die de wereld regeert, evenwel niet als een tiran die de 
macht heeft, maar hij doet het juist als aller dienaar, als aller 
slaaf Hij verheft zich niet boven de mensen maar stelt zich on
der hen, steunt hen en bemoedigt hen, heeft hen lief Hij is als 
Koning hun herder en hoeder! De Messias is ook de Hoge
priester die geen dierenoffers of andere offers brengt, maar die 
zichzelf offert, die zich neerbuigt over de zwakken en hun lot 
en schuld draagt. Hij voert de liefde ten einde, volmaakt haar 
door zijn dood. Hij is ook de Profeet, die altijd waarheid 
spreekt en nooit liegt. Voor die waarheid geeft Hij zijn leven. 
Zonde is hiervan de pervertering. De mens wil koning zijn: 
Hij laat zijn haan koning kraaien. Het gaat hem om de macht 
en zo verwordt hij tot een hoogmoedige, hardvochtige tiran. 
De mens wil priester zijn, maar hij brengt het niet op zijn naas
te te beminnen en zich te geven. Hij verwordt tot een traag en 
berustend wezen, dat de ander gebruikt als middel om er zelf 
beter aan te worden. De mens wil profeet zijn, maar zijn waar
heid wordt tot leugen: Hij praat zijn hoogmoed en traagheid 
goed. Zijn waarheid wordt een zichzelf rechtvaardigende ideo
logie, immuun voor alle kritiek. 

Je kunt het ook anders zeggen: de mens der zonde is ongelo
vig, wanhopig en liefdeloos. Hij heeft geen fiducie in Gods 
toekomst en eigenlijk ook niet in zichzelf Daarom overheerst 
in zijn leven de wanhoop. Hij leeft alleen maar met de dood 
voor ogen en heeft niets waarvoor hij zijn leven zou willen ge
ven, iets dus dat hem meer waard is dan de vrees voor de dood. 
Dat leidt tot een liefdeloos leven, waarin de ander in zijn strijd 
om het bestaan niet gezien wordt, want deze mens is volkomen 
opgeslokt door zijn eigen streven en zijn eigen zorgen. Zonde is 
dus weigeren uit en tot deze God van de Messias te leven, maar 
zonde is ook tegelijkertijd die weigering loochenen en ornliegen 
tot deugd. Gunning heeft het heel treffend zo uitgedrukt: De 
zondige mens is als een koningszoon, die verloederd in de kroeg 



zit en bij hoog en laag ontkent dat hij van koninklijke bloede is. 
Gunning zegt: Dat hij verloederd is, is tot daaraan toe, maar dat 
hij zijn koninklijke afkomst loochent is onvergeeflijk. Zonde is 
ten diepste onverschilligheid, zelfverheffing, verslonzing en ver
loedering. De zondige mens loochent zijn hoge komaf. 

Maar waarom heeft God de zonde laten geworden, ~aarom 
liet hij toe dat de mensen zijn zoals ze zijn? Dat is, zo gesteld, 
een wereldbeschouwelijke vraag, waarop de bijbel geen enkel 
antwoord geeft en de theologie dus ook geen antwoord kan en 
mag geven. In de bijbel is God geen Almachtige, die alles be
stuurt en beheerst. En daarom is het ook onmogelijk uit die al
macht allerlei gevolgtrekkingen te maken over God, die de 
zonde zou toelaten of voorzien zou hebben of er verantwoor
delijk voor zou zijn. Dat zijn nutteloze antwoorden op on
beantwoordbare vragen. Met deze vragen tracht de mens te 
vluchten voor zijn verantwoordelijkheid. Het zijn vragen, die 
de mens opwerpt om de hem gestelde vraag te ontwijken! In 
de Schrift is God een God die met mensen begaan is, een ver
bond met ze heeft en ze wil winnen voor zijn bedoelingen. 
Zeker ook een God, die kan wat Hij wil (en in zoverre 'al
machtig' is) maar zo dat hij de menselijke vrijheid altijd erkent 
en eerbiedigt. Als dat zo is, moetje zulke wereldbeschouwelij
ke, theoretische vragen niet stellen. Het antwoord op zulke 
vragen zal een mens trouwens altijd in tegenstrijdigheden 
brengen en tot een enorme verwarring leiden. Op zulke we
reldbeschouwelijke vragen is geen antwoord mogelijk. Het 
zijn, als het erop aankomt, verwerpelijke en ontwijkende vra
gen, die ons afleiden van waar het wezenlijk om gaat. 

Iets anders is, dat het in de Schrift wel aan God wordt voorge
worpen, wordt verweten: 'Waarom liet Gij ons afdwalen van 
uw wegen, waarom verharddet Gij ons hart, zodat wij u niet 
vreesden?' Oesaja 63:17). Dat is een verwijt, een uiting van 
woede, maar ook van wroeging en van berouw. Waarom is dit 
alles gebeurd? Het blijft een raadsel dat God de mens zo vrij
laat, dat hij zich zelfs van zijn oorsprong kan afkeren. Dat raad
sel wordt ook niet opgelost. Het is ook niet te ontcijferen, zon
der je in tegenstrijdigheden te verstrikken en je in verwarring 
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te brengen. De vraag blijft eenvoudig bestaan en blijft onbeant
woord. God wordt gebeden terug te keren, zich weer aan het 
volk te wijden, zich zijn mensen te herinneren, Israël te geden
ken en opnieuw te handelen zoals Hij met de vaderen gehan
deld heeft, bevrijdend, vernieuwend, vertroostend en toe
komst schenkend. God wordt gevraagd Israël niet te 
behandelen als een volk waarover Zijn Naam niet is uitgeroe
pen. Er wordt dus een beroep gedaan op het verbond dat God 
juist met dit volk had gesloten. Daarmee is de vraag niet beant
woord in wereldbeschouwelijke zin. Maar (en dat is het beslis
sende) hij is wel aan Gód zelf gesteld en wil van Hem het ant
woord verwachten. En God antwoordt ook, Hij maakt een 
nieuw begin. Het leven gaat door. We hebben een nieuwe 
kans. En die zullen we alleen waarnemen als we ons laten 'we
derbaren' door Jezus de Messias. Zo luidt het oude antwoord 
van de Catechismus. Wie zou er, als hij tot op de grond gaat en 
nadenkt over de menselijke conditie, een ander antwoord kun
nen geven? 



Hoofdstuk 4 

Zonde leidt tot niets 

Een paar jaar geleden zag ik voor de televisie een oudere 
vrouw die leed onder de last van haar christelijke verleden. Zij 
had zich er van trachten te bevrijden, maar het was eigenlijk 
niet gelukt. Zij was er half en half in vast blijven zitten. Zij 
toonde nog een fervente woede over wat haar vroeger als 
waarheid was voorgehouden. Zij ging met haar interviewster 
naar een kerkgebouw, klom op de kansel en galmde de kerk in: 
'De bezoldiging der zonde is de dood! De bezoldiging der zon
de is de dood!' Tweemaal! Vooral deze in haar ogen verschrik
kelijke zin had haar geërgerd, geplaagd en kennelijk ook uit het 
lood geslagen. Wie voor zo'n vrouw geen begrip voelt is hard 
en kortzichtig. Want het laat zich goed denken, dat zij deze 
tekst niet verstouwen kon. Op de kansels worden zulke teksten 
altijd weer religieus uitgelegd. Daar zat haar pijn! Dan wordt de 
dood eenvoudig teruggevoerd op de zonde en wordt er ge
zegd: De mensen sterven omdat ze zondaars zijn. Als ze niet 
zondigden zouden ze onsterfelijk zijn. De dood is een straf op 
de zonde. De dood wordt er schrikwekkend, angstaanjagend 
door, en achter de dood gaan de poorten van de hel open. Het 
erge is dat de zonde in dit taaleigen niet de echt grote misdaad 
is, het moorden en martelen dat in de geschiedenis plaatsvindt, 
maar de binnenkamer- en slaapkamerzonde, vooral de zonde 
van de seks. Luther noemde dat de 'poppenzonde' . De mens 
wordt met schuldgevoelens behept die hem plagen, met com
plexen waar hij zich in verstrikt, hij verliest elke onbevangen
heid, elke natuurlijkheid, elke kinderlijkheid. Je wordt immers 
met een vreselijk oordeel en met een verschrikkelijke strafbe
dreigd: met de dood en daarna de hel! De vrouw kon het tot 
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op de dag dat ze daar stond en het uitgalmde niet verdragen. 
Wat ontbreekt het vaak aan een goede catechisatie en een goe
de exegese in de prediking, als zulke verwoestende misverstan
den maar blijven bestaan en voortwoekeren in de zielen. Het is 
één van de zeer goede redenen om de kerk voorgoed de rug 
toe te keren en te zeggen: Dit nooit meer! Dat had die vrouw 
ook gedaan en toch was zij niet verlost uit haar angst. Die vrat 
integendeel vernietigend door in haar leven. 

We moeten proberen de genoemde tekst beter uit te leggen. 
Dit misverstand mag en kan niet blijven bestaan, het moet 
worden rechtgezet. Het onderwerp van dit hoofdstuk is: De 
zonde leidt tot niets. Dat is wat deze zin eigenlijk wil zeggen .. 
Letterlijk staat er: Het loon dat de zonde uitbetaalt is de dood. 
De zonde is wel degelijk de grote misdaad, de hoogmoed, het 
ongetemde, het heerszuchtige, de geweldenarij, de machtsdrift 
en belediging, de onderdrukking die in deze mensenwereld 
steeds weer heerst. Daardoor worden mensen vernederd en 
geknecht, raken ze vermoeid en beladen, lijden honger en 
dorst, zitten gevangen, worden verdreven, zoeken asiel in den 
vreemde en zijn ontworteld, worden ze op de vlucht gejaagd 
en gedumpt in modderige kampen. De mensen gaan eraan ka
pot. Ze verpauperen in de achterbuurt, ze creperen van honger 
en dorst, ze komen om in eenzaamheid. Dat is wat de zin ei
genlijk wil zeggen. De dood, waarvan sprake is, is niet de dood 
die je sterft als je oud bent, op je bed, met vrouw of man en 
kinderen omje heen en de eigen kat in het venster, maar het is 
de gewelddadige dood die je wegrukt midden uit het leven. 
Het woord dood duidt in deze zin op het doden en moorden 
dat in de geschiedenis steeds weer geschiedt. Je ziet het allemaal 
omje heen gebeuren, steeds maar weer. Je leest het in de krant 
dag aan dag. Ook die diep-ongelukkige vrouw zal dit niet wil
len ontkennen, maar, helaas, ze is met een religieuze interpre
tatie opgevoed en niet met deze politiek-sociale, deze mense
lijk-historische uitleg. Daarom is het haar onmogelijk 
geworden dit woord te begrijpen in zijn ontzettende waarheid 
en waarachtigheid. Als dat echter wel tot je doordringt, kunje 
de zonde niet langer rekenen tot de dingen waarmee je niets te 
maken hebt: Geweld en onrecht leiden tot de dood! 
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Ons wordt gezegd door deze tekst: De zonde, de uitbuiting 
en knechting, de belediging en verachting maken de wereld 
kapot. Er komt niets van terecht. Het eindigt allemaal in dood 
en ondergang. Niemand overleeft het. De zonde leidt tot niets, 
misschien beter nog: de zonde leidt tot het Niets. Karl Barth 
heeft dit kort en bondig zo samengevat: De zonde zet de poort 
open naar het Niets, naar de chaos. Het is alleen maar dankzij 
de genade Gods, zegt hij, dat we er nog niet in zijn tenonder
gegaan. De zonde brengt de dood in de wereld. Dat zie je al in 
Genesis: de eerste mens die sterft is Abel. Sterft hij oud en der 
dagen zat op zijn bed? Heeft hij een deel van leven gehad? 
Nee, hij wordt doodgeslagen, hij wordt vermoord door zijn 
broer. Waarom? Om religieuze redenen! Tot dan toe was er 
volgens het oude verhaal nog niemand doodgegaan. Niet dat 
ze onsterfelijk waren, maar hun tijd was nog niet gekomen. De 
tijd van Abel ook niet, maar zijn broer Kaïn wil als God zijn en 
hij maakt een einde aan het leven van zijn broer. Hij bracht 
hem om. En daar lag hij dood in het veld. Dat verhaal schrijft 
de bijbel boven de menselijke geschiedenis: Hier begint de 
menselijke geschiedenis en het is het verhaal van moord en 
doodslag, van broedermoord, van vadermoord. Van doodslag 
met opzet, van moord om allerlei redenen, maar het meest nog 
om religieuze redenen. Is het te veel gezegd, is het niet waar? Is 
het niet nog steeds zo dat verreweg de meeste mensen sterven 
door het geweld van oorlog, van honger en dorst, van onrecht 
en uitbuiting en door het geweld van ziektes die wel bestreden 
kunnen worden (maar we vinden het te duur)? Worden eigen
lijk de meeste mensen niet gedood en vermoord? Is de dood 
van de meeste mensen niet mijlenver verwijderd van wat Barth 
de 'goede dood' noemt, waartoe de mensen van oorsprong zijn 
bestemd: oud en der dagen zat op hun bed te sterven na een 
voltooid leven? Die goede dood sterven de mensen in het alge
meen niet. Zelfs misschien de mensen niet die op hun tijd, oud 
en verzadigd, doodgaan: Er is immers zoveel geweld, zoveel 
moord en doodslag, dat ze zozeer aan de gewelddadigheid van 
de dood worden herinnerd dat ze zelf ook niet rustig kunnen 
sterven. Je kunt wel zeggen: Het is goed dat de mens sterfelijk 
is. Dat is zeker waar en je beseft het als je over het leven na-
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denkt. Het merendeel der mensen echter sterft niet op bed, 
maar veel te vroeg. Ze worden lafhartig vermoord, ze verhon
geren in eenzaamheid en ze verdorsten als creperende dieren, 
worden levend verbrand, worden aan bomen gehangen, aan 
flarden geschoten, ze worden vergeten, achtergelaten, verdre
ven, kapotgemaakt. Dat alles wordt bedoeld als Paulus zegt: De 
bezoldiging der zonde is de dood. Hij zegt niet dat het loon 
van de zonde de sterfelijkheid is, maar de gewelddadige dood, 
de dood in de zin van het doden, de moord. Hij denkt daarbij 
aan alles wat in zijn dagen in naam van de Pax Romana aan ge
weld en misdaad gebeurt, aan de onbeschrijfelijke ellende die 
deze zogenaamde pacificatie teweeg heeft gebracht. 

Kort na de oorlog heeft de Hervormde Kerk geprobeerd haar 
belijden opnieuw te formuleren in een geschrift dat heet Fun
damenten en perspectieven van belijden. Dat geschrift zegt het zo: 
'Door Gods koningschap te verwerpen, hebben wij ons eigen 
geluk verworpen en in plaats van ons heil, ons verderf geko
zen. De blijken daarvan ondergaan wij in het leed en in de 
dood, en in de vervreemding en haat der mensen onderling'. 
Het is een bee~e ouderwets gezegd, maar bedoeld wordt het
zelfde. Zonde is verwerping van Gods koningschap, het is 
minachting van zijn Rijk, en juist in dat koningschap is ons 
heil, ons geluk en de heelmaking van ons leven begrepen. Zo 
kiezen wij voor het verderf, voor dood en verderf, voor haat 
tussen de mensen en voor vervreemding. Ook deze woorden 
zijn een uitleg van de paulinische tekst: De bezoldiging der 
zonde is de dood. , 

Het belijdenisgeschrift zegt ook dat zonde onmachtig 
maakt. De zo 'machtig' lijkende daad van de zonde slaat om in 
machteloosheid. Inderdaad leidt de verwerping van God tot 
onmachtigheid, zodat je zegt: Hoe is het allemaal mogelijk! 
Wat kan ik er echter aan doen? Niets toch! Maar het geschrift 
zegt ook: onmacht is geen verontschuldiging. Onmacht ont
slaat niet van medeverantwoordelijkheid. Je kunt niet zeggen: 
we zijn onmachtig en we kunnen er niets aan doen. Nee, juist 
die onmacht is schuld, want zij gaat terug op een verkeerde 
(oer)keuze. De mens heeft Gods majesteit en eer aangerand, 
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want de mens wil niet van genade leven. Betekent dit dat hij de 
grootheid en geweldigheid van God niet heeft gerespecteerd? 
Nee, dat niet, dat zeker niet in de eerste plaats, want Gods eer 
is iets anders. Het heeft niets met hoogheid en verhevenheid te 
maken. God is anders. Hij buigt zich neer over de mensen, gaat 
naast hen staan, kruipt in hun huid. Hij is bij de verbrijzelden 
en beledigden, de kleinen en geringen ziet Hij aan. God heeft 
zijn éér in nederigheid gesteld: Hij is liever een kleine mens 
dan een hoge God. Gods eer is dat Hij tot de minste der men
sen komt en met hen een verbond wil hebben. En die eer is het 
die wij hebben veracht in onze hoogmoed. Wij hebben ons, 
om met het geschrift te spreken, niet willen 'onderwerpen' aan 
God, dat wil zeggen: Wij hebben niet van zijn genade en 
goedheid willen leven. Misschien is dat woord onderwerping 
hier niet zo goed gekozen door de auteurs van het geschrift. 
Beter ware het geweest te zeggen: wij hebben als God willen 
zijn, onze eigen wetgever, en wij hebben niet willen gehoor
zamen. Gehoorzamen is geen 'onderwerping', want gehoorza
men is een vrije en verantwoordelijke daad, een daad van ho
ren, van luisteren en aangesproken worden en dan in vrijheid 
het gehoorde beamen en ook doen, ernaar leven. Gehoorza
men veronderstelt vrijheid en ook creativiteit, want God 
neemt ons de verantwoordelijkheid en de vrijheid om te kie
zen niet af, maar schenkt haar juist. God houdt van vrije en 
verantwoordelijke mensen en daarom heeft Hij ze ook zo ge
schapen. 

Als je God niet wilt gehoorzamen, komen er altijd andere 
machten voor in de plaats, verdrukkende en vervreemdende. 
Dat is wat we bewerkstelligd hebben, zegt het geschrift: We 
verhieven geschapen machten tot koning. Dat heeft niet alleen 
betrekking op de zon, de maan en de sterren, die door mensen 
vereerd werden. Als het alleen daarop sloeg zouden we kunnen 
zeggen: Nu, dat doen we niet meer, want we vliegen er met 
onze raketten heen en veroveren ze! Maar het slaat ook op 
deelaspecten van de werkelijkheid die we een absolute status 
hebben gegeven. Denk maar eens wat we met de staat gedaan 
hebben. We hebben de staat vergoddelijkt, terwijl hij toch een 
schepping is van mensen. We hebben gezegd: God regeert ons 
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door de staat en daarom moet de staat gehoorzaamd worden. 
En we hebben ons aan de staat onderworpen en hem tot Nim
rod gemaakt. We zijn tot gewillige onderdanen verworden. Of 
denk eens aan de economie, die we ook zo'n absolute status 
hebben gegeven. De vrije markt is heilig verklaard: Je mag er 
niet aankomen, er niet in 'interveniëren'. Hij moet zijn eigen 
gang gaan, want hij zoekt uit zichzelf evenwicht en dus ge
rechtigheid. Je zou willen vragen: In wiens belang is dit funda
mentalisme, wie heeft er voordeel bij deze verabsolutering? 
We hadden wel iets meer van Barth kunnen leren: De orde
ningen die onder ons gelding hebben, hebben geen goddelijke 
status, maar zijn scheppingen van onszelf, waarvoor we verant
woordelijkheid dragen. We hebben ze gemaakt, we mogen ze 
ook veranderen. Maar het is tot aanbidding en verering van de 
economie en ook van de staat gekomen. En daarmee geven we 
blijk de ware God te hebben verlaten en verloochend. We 
hebben onze eigen maaksels in zijn plaats gesteld. 

De zonde leidt tot niets. Ik moet hier denken aan een onder
scheiding die door Ernst Bloch is aangebracht. Hij zegt: Er is in 
de geschiedenis een niets werkzaam, dat voor een remming en 
stremming in de ontwikkeling naar het Rijk der vrijheid zorgt. 
Het is echter een niets dat wordt opgeroepen door de voort
gang zelf en het past ook in het dialectisch proces. Daarom 
wordt dit niets ook opgelost in de voortgang der dingen. Dit 
niets is een uitdaging tot scheppende daden. Het zorgt mis
schien wel voor een vertraging in de geschiedenis, maar die 
vertraging hoort ook bij de symfonie. Het is een ritardando, 
een opzettelijke vertraging om de intensiteit te verhogen. Een 
ritardando verdiept en verhevigt de genieting van de vervul
ling. Maar er is ook een ander 'niets', een veel vernietigender 
niets en dat is de diabolische tegenkracht die de hele ontwikke
ling stuiten wil en al de menselijke voortgang wil vernietigen. 
Hij denkt daarbij met name aan het nazisme dat echt op onder
gang en vernietiging uit was en alles kapot wilde maken. Zes 
miljoen joden werden tot ongedierte gemaakt en als insecten 
vergast! Dat is het barnende niets dat geen verhevigend ritar
dando is, maar dat inderdaad duivels, demonisch, diabolisch is. 
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Bloch heeft ook gezegd dat hij filosofisch er eigenlijk geen raad 
mee weet. Misschien kunnen theologen er iets over zeggen, 
heeft hij eraan toegevoegd. Tot dit niets, dit demonische niets 
leidt de zonde. De zonde dreigt de hele schepping mee te trek
ken in de ondergang. Zonde is dat je de deur naar dit niets 
openzet, dat je dit niets binnenlaat. Misschien niet bedoeld, je 
bezwijkt alleen voor een verleiding, een verzoeking. Je kunt er 
niet meer tegenop, je geeft er de brui aan. Je laat het zitten. Je 
bent lui en vadsig, je bent onverschillig geworden. Of: je komt 
in opstand, je zet je kop er dwars tegenin, je speelt bij gebrek 
aan God maar zelf voor God. Je bent traag geworden, je laat 
het erbij zitten, je geeft de moed op en tegelijk word je hoog
moedig,je waant je als God enje dopt je eigen bonen met de 
moed der wanhoop. En zo gaat ongewild de deur open naar 
het niets, naar dat vernietigende niets dat Bloch op het oog 
had. En die keuze maakt je ook onmachtig: je kunt niet meer 
keren wat je hebt opgeroepen. De tegenmachten beginnen je 
te overspoelen. Je bent als de tovenaarsleerling (uit Goethes 
Faust) die de door hem opgeroepen krachten niet meer kan 
beheersen. We laten de zonde toe en daarmee het niets, omdat 
we voor de overmacht van dwang en geweld capituleren uit 
luiheid en traagheid of uit overmoed, zeggend: 'Will kein Gott 
au! Erden sein, sind wir selber Götter' (Wilhelm Mü1ler). Meestal 
echter is het een combinatie van beide, omdat wanhoop en 
mistroostigheid ons aanzetten tot de moed der vertwijfeling, 
die zichzelf overschreeuwt en wanhoopsdaden stelt. 

De zonde is een realiteit in de wereld, die dreigt eraan ten
onder te gaan. Toch is zij tegelijkertijd datgene waar God 
'nee!' tegen heeft gezegd. De zonde is door God verworpen en 
is daarom, stelt Barth, in wezen machteloos. Zij mag van God 
de overwinning niet behalen, zij mag zich niet doorzetten en 
de zege niet wegdragen. Daarom is zij in de ogen van God on
mogelijk. Zij mag krachtens die verwerping ook in onze ogen 
onmogelijk zijn. Het woord drukt het ook uit: Wat niet mag, 
kan ook niet. Het is onmogelijk. Maar in zijn onmogelijkheid is 
het wel een realiteit die ons bedreigt. Dat het nog niet verkeerd 
is afgelopen, dat nog niet alle kansen verkeken zijn, dat de ge
schiedenis nog naar vervulling stuwt, danken wij aan de on-
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weerstaanbaarheid van Gods genade. Hij is het die ons be
hoedt, beschermt en bewaart voor de ondergang. De zonde 
leidt tot niets. De zonde leidt tot het niets. De bezoldiging der 
zonde is de dood. Zijn we reddeloos uitgeleverd aan deze fatale 
gang van zaken? Nee, antwoordt de bijbelse boodschap: We 
worden ervoor behoed, behoed door God zelf 

Ernst Bloch heeft eens een mooie uitdrukking gebezigd en 
gezegd: 'De kans is nog niet verkeken.' Hij bedoelde daarmee 
dat het mogelijke Rijk nog altijd mogelijk is, dat er nog 
steeds niets is geschied wat de komst ervan onmogelijk 
maakt, ja zelfs dat de komst in de gisting en stuwing der ge
schiedenis begrepen is. Kortom de geschiedenis wil nog altijd 
heen naar het Rijk der Vrijheid. Nu is dat Rijk het Konink
r~jk van God nog niet, het is er op zijn hoogst een teken van, 
zelfs misschien ook de voorbode. Dat is ook Ernst Bloch zich 
min of meer bewust, want hij zegt dat er zelfs in het Rijk der 
Vrijheid nog een gemeente nodig is die opkomt voor de ge
rechtigheid en de menselijkheid, die de vensters openstoot 
naar het Oosten vanwaar het licht komt en die de gewetens 
wakker schudt en een kiemcel van mondigheid vormt. In het 
Rijk van God echter is er geen tempel meer, geen kerk meer, 
want alles is vervuld en God is alles en in allen en Hij wordt 
'van nature' gekend, zonder verkondiging en lering 0 eremia 
31:35-40). Maar ook al is het mogelijke Rijk de werkelijke 
vervulling nog niet, het is er toch een teken en een voorbode 
van. Zeker geldt dat ethisch, want wie liefdevol handelt 
hoopt toch dat de liefde ook in de geschiedenis zal winnen, 
dat zij niet vergeefs is gespendeerd. Het Rijk Gods ligt dus 
wel in het verlengde van het mogelijke Rijk. Het mogelijke 
Rijk is om zo te zeggen een historische, aanvankelijke en aar
zelende aanvang van de vervulling. Ook de Apocalyps kent 
zulke verwachtingen: Het duizendjarige Rijk, waarin de Sa
tan gebonden is en de martelaren regeren, het Rijk waar de 
liefde heerst. Er komt weliswaar nog een zware crisis, maar 
het is toch een voorafschaduwing van het Rijk Gods en een 
teken dat het komt. En voor dat mogelijke Rijk geldt hetzelf
de wat voor dit duizendjarig Rijk geldt: De kans ertoe is nog 
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niet verkeken! De mogelijkheid ligt nog open! De geschiede
nis wil er nog altijd heen! 

God laat de zonde niet zo diep doorvreten dat zij alles ver
nietigt en de chaos terugkeert. Eenmaal heeft God de wereld 
uit de chaos opgeheven om er een woonplaats voor mensen 
van te maken. Die daad zal Hij nooit ongedaan laten maken: 
De kansen en mogelijkheden om een Rijk te stichten van vrij
heid en vrede, waar de martelaren van gisteren - zich bewust 
van wat hun is overkomen en zonder wraak te zoeken, liefde 
betrachtend - regeren en waar het daarom goed en rechtvaar
dig toegaat, zijn niet verkeken. God houdt de geschiedenis 
open naar de vervulling toe. Het vernietigend niets, waarvoor 
de zonde zich openstelt en waarheen zij tendeert, zal nooit de 
overhand krijgen. We mogen geloven dat God dit verhoeden 
zal, zoals hij het bij de schepping verhoed heeft. Wel leren de 
profeten ons, dat God ons voor de consequenties van de zonde 
zet. Hij trekt zich terug en laat de mens alleen met zijn onrecht 
en geweld. Hij zegt: Moet je maar zien wat ervan komt! Maar 
dit terugtrekken van God, deze verberging is nooit definitief 
Altijd komt Hij weer terug, want 'een ogenblik duurt zijn 
toorn, maar een leven lang zijn welbehagen' (Psalm 30:6). Hij 
laat zijn schepping niet los. Hij redt haar altijd weer van de to
tale ondergang. Hij heft haar altijd weer opnieuw op uit het 
niets der vernietiging. 

Maken deze gedachten over een God die uitredding biedt geen 
zorgeloze mensen? Moet je als mens de strijd tegen het niets 
niet zelf voeren? Mag de mens hulp verwachten als hij de we
reld voor ondergang wil behoeden? Zijn we in de geschiedenis 
niet uiteindelijk aan onszelf en ons eigen kunnen overgelaten? 
Het antwoord is: Dat is een grenzeloze overschatting van ons 
vermogen. Wij kunnen gerechtigheid en vrede niet oprichten, 
wij kunnen de vervulling niet zelfbewerkstelligen, wij kunnen 
de wereld niet redden en vrede, vrijheid en gerechtigheid 
stichten. Wij mogen ingetogen en bescheiden, maar toch ook 
beslist verzet plegen tegen onrecht en onvrede, twist en twee
dracht, geweld en oorlog. We mogen er 'nee!' tegen zeggen en 
dat 'nee' met daden staven. We mogen geloven dat de waar-
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heid dat min maal min plus is, om zo te zeggen een waarheid 
van de Heilige Geest is! En dat doende, mogen we geloven, 
mogen we erop vertrouwen, dat God ons voor de val in de 
chaos zal behoeden. We mogen dit geloven en in zoverre is het 
ook een zeker weten! Alsje omje heen kijkt in de geschiedenis 
vreesje het ergste. Dan denkje, we gaan eraan en morgen is de 
kans verkeken. Maarje mag daar niet aan toegeven,je mag niet 
in een ondergangsstemming komen, waarinje alles in de alver
nietiging ziet verdwijnen. En je mag daarin zeker niet je lust 
gaan vinden en je er pervers op gaan verheugen. Als dat ge
beurt hebben we te doen met wat Bloch het niets noemde dat 
dialectisch niet kan worden opgeheven en dat ons fundamen
teel bedreigt, het niets dat tot de kosmische ondergang, tot de 
totale dood leidt. We mogen humaan blijven handelen en ge
loven dat dit gezegend wordt, we mogen blijven geloven dat 
de liefde wint! Of, nogmaals met Bloch gesproken, het is geen 
optimisme, geen ondoordacht, geen onbesuisd optimisme 
waarmee we dit zeggen, maar wel wat hij 'militant optimisme' 
noemde, een strijdbaar en actief optimisme, het optimisme dat 
het handelen in liefde eigen is, want de liefde kan niet in zijn 
eigen ondergang geloven. De liefde gelooft altijd in haar eigen 
triomf: Een liefdevol mens kan niet cynisch zijn. Daarom kun 
je uiteindelijk ook geen Verlichtingsatheïst zijn. Deze ontkent 
met God ook het boze en zijn fatale werking, alsof het niet be
stond en ons met ondergang bedreigde. Dat is echter een fictie, 
een onbekookt, lichtzinnig optimisme! Zolang het demoni
sche een feit is, het kwade zich doorzet en het goede bij de 
handen afbreekt, is atheïsme onmogelijk. Zelfs Bloch moet er
kennen dat God en de Satan door de Verlichting niet met de
zelfde slag worden getroffen: God wordt gedood, maar de Sa
tan, het boze, blijft leven, blijft virulent. Als je enigszins 
vermoedt wat het levende, virulente boze uitricht, kunje God 
nog niet loslaten. Want alleen God, alleen deze God in wie we 
geloven mogen, kan ons genadig zijn in onze anders onvermij
delijke ondergang. We kunnen niet zonder Hem, geen ogen
blik, want in elk moment zijn we door het niets, zijn we door 
de dood bedreigd. Atheïsme wordt pas mogelijk als God alles 
en in allen is, want dan vervult Hij ons zo, dat Hij niet langer 
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alleen maar een 'tegenover' hoeft te zijn. Dan is Hij ook in ons 
hart, dan heeft Hij zich met ons menszijn voor goed verenigd. 
Dan zijn we één met Hem geworden. Johannes gaat nog ver
der: Dan zijn we eindelijk geworden waar we voorbarig naar 
streefden en wat we te vroeg reeds wilden zijn: Aan God gelijk 
(IJohannes 3 :2). Athanasius heeft in zekere zin terecht gezegd: 
God werd in Christus mens opdat wij God zouden worden. 
Of, om met de Heidelberger bescheidener te spreken: We zijn 
Christus' zalving deelachtig. En dat zal geopenbaard worden! 
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Hoofdstuk 5 

Verzoening is ruil 

De evangelische en apostolische getuigen hebben door en in 
Jezus iets van God gezien en begrepen en het is daarvan dat 
zij getuigen. In de persoon en het werk van Jezus, in zijn 
woord en zijn weg, in zijn lot en zijn daad, in zijn leven en 
sterven hebben ze de hand van God geschouwd. Jezus werd 
voor hen, om zo te zeggen, 'God in het vlees'. Zij wisten 
evenmin als wij wie God is. Ja, ze hadden misschien donkere, 
tastende vermoedens over een heilige God, die majestueus in 
zijn hemel zit en ver verheven is boven het gewoel van de 
mensen. Je weet uiteindelijk niet wie Hij is en nog minder 
wat je aan Hem hebt. Hij is grillig, wispelturig, niet betrouw
baar eigenlijk, kortom: een object van aantrekkingskracht en 
afstoting. Hoe reageert de religieuze mens op die nukkige 
godheid? Hij is voortdurend bezig Hem op zijn hand te krij
gen door het brengen van offers en betoon van eredienst. 
Uiteindelijk vreest hij Hem en wordt hij verteerd door angst. 
Maar deze getuigen zagen en hoorden iets anders, iets totaal 
anders: Ze zagen Jezus, die zijn weg naar beneden in vrijheid 
en gehoorzaamheid ging, die liefhad tot het einde, liefhad tot 
de dood en zijn solidariteit nooit heeft verloochend. Dat trof 
hen zo, dat God ineens heel dicht bij hen was, dat beroerde 
hen zo, dat ze zeiden: Als God werkelijk God is, kan en mag 
Hij niet anders zijn dan zo en moet Hij ook liefde zijn. Ze 
waren plotseling overtuigd: Zo is God en niet anders. En 
daarvan zijn ze de levende getuigen. Daarover spreken zij op 
velerlei wijze en in duizend talen. 

Zij zagen in Christus een mens, die zijn liefde en inzet 
voor de naaste, zelfs de vijandige naaste, tot het bittere eind 
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doorzet en die ten slotte die liefde voleindigt door vrijwillig 
de dood op zich te nemen. Ze zien in Hem een mens die zijn 
verschrikkelijk lot te boven komt: Hij loopt stuk op vijand
schap en weerstand van politieke en religieuze machten en 
wordt ongetwijfeld slachtoffer, maar komt toch boven zijn 
lot uit en wel omdat hij die machten te kijk zet, voor schut 
zet en, voor zover ze er gevoelig voor zijn, beschaamd maakt. 
Op een wonderbaarlijke wijze overwint Hij ze door zijn 
dood. Hij verslaat ze door zijn ondergang! Zij zien een mens 
die anderen niet veroordeelt, maar daarentegen het oordeel 
dat hen zal gaan treffen, de wraak van Pilatus op hun oproerig 
geschreeuw, op zich laat aanlopen en zelf draagt. Zij zien een 
mens, wiens solidariteit met de vermoeide en beladen men
sen zo ver gaat, dat Hij zich voor hen in lijden en tenslotte 
zelfs in de dood begeeft. Daarmee vervult Hij de 'profetie' 
van de Hogepriester, die zegt: Het is beter dat één Man sterft 
en niet het gehele volk verloren gaat (Johannes r r : 5 r, vgl. 
Johannes r8:r4). Zo te sterven, zo vermoord te worden, is 
voor Hem uiteindelijk, als het erop aankomt, geen nederlaag, 
al lijkt het dit te zijn, maar een overwinning, een zegepraal 
zonder weerga, want zelfs 'de dood kan nu geen scheiding 
meer maken tussen Jezus en de zijnen' (Romeinen 8:38). De 
dood is immers juist het teken van zijn verbondenheid, van 
zijn niet aflatende solidariteit! En dit alles was blijk van Jezus' 
gehoorzaamheid aan de wil van zijn Abba, zijn Vader, niet op 
een gemakkelijke wijze, maar op zichzelf met moeite en pijn 
bevochten, zijn eigen wil aan die van de Vader onderwerpen
de. Hij maakte waar wat God van Hem vroeg, zelfs tegen zijn 
eigen neigingen in, die hij als verzoekingen ervoer. Niet het 
zelfbehoud beheerst Hem, maar omgekeerd: Hij wil anderen 
behoeden en bewaren. Op deze verrassende manier werd Hij 
voor hen: 'God in het vlees'. In Hem zagen ze God aan het 
werk om de vijandige wereld met zichzelf te verzoenen. Hij 
werd voor hen de transparant van God, de openbaring van 
wie God eigenlijk was en is: De God van het verbond met 
mensen, die altijd weer zich neerbuigt over de mens en hem 
redden en behouden wil. 
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Dit getuigenis houdt in dat elke leer van verzoening die dit bij
zondere subject-zijn van God uit het oog verliest, onbijbels 
moet heten. God (onderwerp!) is doende de wereld met zich te 
verzoenen. Dat God subject van zijn verzoening blijft, dat Hij 
van eeuwigheid de menslievende is, is de onophefbare vrijheid 
van zijn subjectiviteit. Het is niet andersom: wij zijn niet bezig 
God te 'verzoenen', God om te stemmen, God te behagen, 
God op onze hand te krijgen, God anders te maken. Paulus 
heeft dat volgens Lucas heel duidelijk gezegd op de Areopagus: 
God kan niet gediend worden want Hij heeft niets nodig 
(Handelingen IT25). Zodra wij mensen zelf subject van de 
verzoening trachten te worden, trekt God zich in zijn zelfge
noegzaamheid terug. Het woord voor dienen dat daar wordt 
gebruikt, therapeuein, is ook een woord voor verzoenen. Een 
ander woord in het Grieks luidt areskomai: zich behagelijk ma
ken, zacht stemmen. Beide woorden zijn voor de nieuwtesta
mentische schrijvers onbruikbaar, want ze maken God tot ob
ject van menselijke actie. Alsof Hij moet veranderen, niet wij! 
In het nieuwtestamentisch Grieks is dan ook een ander woord 
gekozen, namelijk katallassein: ruilen, een woord afkomstig van 
de markt en niet van het religieuze taaleigen. Want voor het 
besef van deze mensen is het God die met ons ruilt. Daaronder 
is te verstaan: Hij maakt onze zaak tot de zijne. Hij zet zich 
voor ons in. Hij kruipt in onze huid. Het initiatief ligt derhalve 
bij God: Hij is het die ons en de wereld met zichzelf verzoent. 
Hij is het stralende subject. Dat is het wat de evangelische en 
apostolische getuigen in Jezus hebben waargenomen. Daarmee 
hebben zij evenwel iets ontdekt dat altijd al zo geweest is, van 
de schepping af aan. Het werd echter in Christus waarder en 
werkelijker dan ooit. Het kwam ze, doordat ze Hem zagen le
ven en sterven, pas helder en klaar voor ogen. Zij werden zich 
zo bewust van een verandering van wereldwijde betekenis: 
God is niet dubbelzinnig, Hij is eenduidig en wel de God van 
zo diepe en grote liefde, dat Hij over vijandschap heenstapt om 
de mensen te bereiken. 

Het hart van de zaak is, dat Eén zich inzet voor de velen en 
zijn leven geeft. Dat 'Eén voor velen' is het grote geheimenis. 
Dat hebben de getuigen in Jezus zien gebeuren, dat hebben ze 
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door Jezus waargemaakt geZien. Het was echter geen geïso
leerd, geen exclusief gebeuren. We moeten niet doen alsof dit 
alleen in Jezus zichtbaar is geworden. Ook het Oude Testa
ment kent de rechtvaardige, de tsaddik die zich inzet. Alles wat 
de getuigen in Jezus zien is hun (voor zover ze joden waren) al 
bekend uit Tenach, waarin het ten slotte immers ook gaat om 
een Mens, een Gerechte die onze krankheden op zich neemt 
en onze straf plaatsvervangend draagt. Jezus leert aan de joodse 
mens in zekere zin niets nieuws. Zij konden het weten uit de 
profetieën van Tenach. Wel echter werd dit tsaddik-zijn door 
Jezus zo ten einde toe volbracht en waargemaakt, dat dit nu 
ook tot de heidenen doordringt. Ook zij mogen delen in de 
openbaring van dit andere menszijn dat op een ongekend nieu
we wijze van God spreekt. Maar het is ook het beeld dat Jezus 
zelf steeds voor ogen heeft gehouden op zijn exodus naar J eru
zalem. Jezus staat in een traditie, zeker, maar Hij is van die tra
ditie wel de volmaker en voleinder. Hij heeft het ten einde ge
voerd. Hij heeft volbracht wat in Tenach aan de tsaddik wordt 
toegeschreven. Hij heeft het volkomen waargemaakt. In Hem 
is duidelijk geworden wat Hij ook getoond heeft in zijn eigen 
dood: Zolang de mens over de andere mens heersen wil, zo
lang hij op macht over de ander uit is, zolang hij de ander bero
ven wil van zijn levensmogelijkheid en gebruiken voor zijn ei
gen belang, zolang hij hem tijd en arbeidskracht ontvreemdt ... 
zolang zullen de dood en het geweld heersen, zolang zullen het 
geweld oifenen, het doden, het moorden heersen. Dat heeft Jezus 
laten zien in zijn eigen dood. Die dood was zeker een lot dat 
Hij onderging, maar toch: Hij nam het lot vrijwillig op zich en 
maakt er zo een daad, een vrije en ook bevrijdende daad van. 
Hij kwam zijn lot te boven! 

Naastepad roept mensen op dit zelfde te doen: 

Mensen, komt uw lot te boven, 
wacht na dit een ander uur! (Gezang 300:5) 

Het geloof in Jezus als lijdende Messias kan alleen waarachtig 
z~jn, als het gepaard gaat met een oprechte poging Christus op 



zijn weg te volgen. Sindsdien weten we voorgoed hoe het ligt 
in de geschiedenis der mensen: Leven is er alleen maar bij de 
gratie van de ruil, de omdraaiing, de omkering. Jezus voltrekt 
die ruil: Hij gaat niet alleen op onze plaats staan, maar kruipt in 
onze huid, vereenzelvigt zich met tollenaars en zondaars, met 
vermoeiden en beladenen, neemt hun lot en hun veroordeling 
op zich en draagt het tot in lijden en sterven in zich om. Hij 
laat de zijnen nooit los. Dat deed Jezus in navolging van de 
oudtestamentische tsaddik als voleinder van dit geloof En Hij 
deed het als enige in die mate, in die 'kwaliteit'. Dat deed Jezus 
voor ons, in onze plaats, maar dat deed Hij ons ook voor. Van 
ons wordt sindsdien gevraagd: In navolging van Jezus en net als 
Jezus ons liefdevol in te zetten voor elkaar, niets terugverlan
gend, gevend, schenkend, de ander voor latende gaan, hem of 
haar hoger achtend dan onszelf Van ons wordt dat ook ge
vraagd: in de huid van de ander te kruipen en naar onszelf te 
zien vanuit hem of haar. En hem ofhaar te doen watje zelf aan 
jou gedaan zou willen hebben (Matteüs 7:12). 

Wat verwoestend heeft uitgewerkt in de leer der kerk is de 
gedachte dat deze liefdevolle inzet van Christus als priester een 
'verdienste' (meritum) zou zijn, die we kunnen losmaken van 
zijn persoon: Een verdienstelijk werk, zo verdienstelijk dat het, 
in zijn overtolligheid voor de dader zelf, aan anderen ten goede 
kan komen. Dan wordt wat Jezus doet een prestatie die einde
lijk recht doet aan wat God van een gewoon mens niet zou 
durven verlangen en die God dus zou ómstemmen, en nu wil 
Hij die verdienste en dat overtollige goede werk ook aan de 
anderen toerekenen. En dat geheel wordt dan plaatsvervanging 
genoemd en genoegdoening. Dat is een rekenen in kwantitei
ten: wat Jezus creatief, met persoonlijke inzet, gaarne gehoor
zamend en luisterend naar zijn Vader gedaan heeft, wat Hij 
met hart en ziel, in volle overtuiging en gedreven door de 
Geest van God door zijn leven en sterven bewerkstelligd heeft, 
wordt omgerekend in een verdienstelijke prestatie waarop an
deren kunnen teren. Daarmee wordt tekortgedaan aan het ei
gene, het persoonlijke, het existentiële, het spontane, het crea
tieve van Jezus: Hij is werkelijk zoals Hij zich gegeven heeft. 
Hij heeft geen prestatie geleverd, maar Hij is wat Hij is: Hij 

65 



heeft de liefde echt en metterdaad voleindigd, omdat Hij niet 
anders kon of ook wilde. Dat was zijn weg! Hij heeft ook niets 
voor zichzelf gedaan, Hij heeft niet aan zijn eigen heiligheid 
gewerkt. En zeker heeft Hij daarbovenuit geen voor hemzelf 
overtollige goede werken gedaan, die anderen helpen kunnen. Dat 
alles doet tekort aan wie jezus werkelijk voor ons geweest is en 
wat Hij gedaan heeft, wat hij van harte gedaan heeft. Hij is zijn 
weg gegaan, hopend op genade en ongenade, op verdienste 
niet hopend, op zichzelf niet lettend, uitsluitend zich gevend. 
jezus is religieus niet met zichzelf en zijn eigen zaligheid bezig, 
maar Hij is een Mens die zich geeft aan anderen, met huid en 
haar, met hart en ziel. 

Hij heeft een teken opgericht van het Rijk dat komt. Hoe? 
Door als een tsaddik tegen een muur van discriminatie en 
mensenverachting, een muur van liefdeloosheid en hoogmoe
digheid, tegen een muur van segregatie aan te lopen en zich er 
dodelijk aan te verwonden (Efeziërs 2). Hoewel Hij eraan be
zweek, brak Hij zo toch door die muur heen, sloeg een bres, 
brak hem af en bracht de mensen bij elkaar. Zo heeft Hij een 
gedachtenis gesticht voor de glorie der gevende, zich niet spa
re~de liefde. En deze gerechtelijke moord op jezus, die de vij
andschap openbaarde die Hem ten slotte van alle zijden ten 
deel viel (ook de zijnen hadden hem verlaten en verloochend), 
was toch eerst recht jezus' begin: Zo begon Hij te werken voor 
en in mensen! 'Het is Gods eigen hart, dat temidden van de 
schepselen zich uitstort' (Miskotte). 

Twee woorden uit het kerkelijk dogmatisch spreken wil ik 
hieronder wat nader toelichten: genoegdoening en plaatsvervan
ging. Het zijn twee begrippen waaromheen zich nogal wat 
'theorie' heeft gevormd, waardoor de eigenlijk bedoelde zaak 
is verduisterd. 

Genoegdoening heet in het Latijn satiifactio. Dit woord is ka
rakteristiek voor een zeer aanvechtbaar 'model' van verzoe
ning. God zou door het lijden en sterven van zijn Zoon ge
noegdoening krijgen in die zin dat aan Zijn gerechtigheid (justitia) 
door een 'verdienste' voldaan is, zodat Hij de zonden kan ver-
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geven. Hij kan zijn toorn, zijn beledigd zijn - zonde is een be
lediging van Gods majesteit - opgeven omdat Christus er satis
factie aan heeft gegeven. De zonde is nu met de dood bestraft. 
God kan tevreden zijn. Wie zo denken, laten de justitia over 
God heersen. God is onderworpen aan een abstract, Romeins 
gedacht recht; Hij is horig aan een Hem vreemde wet. Dat kan 
niet zo zijn: God is vrij. Natuurlijk wordt er aan Gods recht 
voldaan, maar Gods recht is een ander recht dan het Romeinse, 
dan ál ons recht. Het is natuurlijk niet het Romeinse recht, dat 
God handhaaft. Dat recht is als het erop aankomt niet veel 
meer dan machtshandhaving. Wat God handhaaft, of beter wat 
Hij tot stand brengt en sticht, is het recht van het toekomstige 
Rijk, dat liefde bevat. Het is het recht van God, dat wil zeggen: 
Het is recht dat de mensen rechtop zet, dat hen bevrijdt en 
redt. Daaraan heeft Jezus zeker voldaan. Maar Hij heeft de 
Romeinse justitia niet in acht genomen, die enerzijds op 'ieder 
het gelijke' is gebaseerd, op het evenwicht, op het do ut des en 
anderzijds op retributie (vergelding). Hij heeft niet voldaan aan 
de Romeinse retributieve gerechtigheid die wraak en vergel
ding eist: Er mag niets onbestraft blijven! Als dit wel zo was, 
zou God zich vertoornen. Dan zou God moeten worden om
gestemd. Maar in die zin is Hij helemaal niet de 'rechtvaardige' 
en dus 'beledigde' God die genoegdoening moet krijgen voor 
Hij kan vergeven. Anderszins heeft Jezus ook niet 'ieder het 
gelijke' gegeven, maar aan ieder mens wat hij (zij) van hem 
vroeg. Jezus heeft zichzelf altijd door de ogen van de ander ge
zien en heeft altijd weer gevraagd wat die van Hem verwacht
te. En zo is Christus de transparant van Gods liefde! Er is dus 
geen sprake van dat God genoegdoening moet worden gege
ven. Dat wil niet zeggen dat God zomaar vergeeft, alsof ge
rechtigheid Hem niet zou interesseren. Dat zou een soort ab
solute projectie van de menselijke vergevensgezindheid zijn, 
karakterloos en grenzeloos. Door zijn vergeving wordt God 
gevreesd (Psalm 130:4) en schept Hij nieuw recht: liefdevol 
recht. Hij schept een ander recht: hoger, dieper, inniger dan 
ons recht, dat altijd weer faalt omdat het zijn afkomst uit de 
macht niet echt te boven komt. Aan dat liefdevolle, hogere 
recht van de toekomst heeft Christus voldaan. Hij heeft 'ge-



noeg gedaan', dat wil zeggen: Hij heeft gedaan wat van Hem 
gevraagd werd. Hij heeft in alle eenvoud het menselijke leven 
geleefd zoals het geleefd dient te worden van Godswege. Hij is 
een mens geweest naar Gods bedoelen, naar zijn beeld en gelij
kenis, helemaal zoals de mens zijn moet. In die zin heeft Chris
tus 'voldoening' verwerkelijkt. 

Het tweede woord is plaatsvervanging. Ook dit woord is 
misverstaan en heeft grote schade aangericht. Alsof Christus 
onze plaats inneemt, ons vervangt om te doen wat wij hadden 
moeten doen, maar helaas hebben nagelaten. De verzoening 
gaat dan geheel buiten ons om. Christus maakt goed wat wij 
hebben bedorven. Wijzelf zijn er helemaal niet bij betrokken. 
Het speelt zich buiten ons af tussen God en Christus. Dat kan 
nooit de bedoeling zijn. De verzoening kan niet losgemaakt 
worden van de navolging van Christus. Doen wij dat wel, dan 
maken we de genade 'goedkoop' (Bonhoeffer). Jezus' inzet 
moet ons juist in beweging zetten, veranderen en vernieuwen. 
De plaatsvervanging in bijbelse zin is iets geheel anders: Jezus 
zet zich zo voor zijn mensen in dat Hij beschermend en afwe
rend voor ze gaat staan en zegt: Neem mij maar! Als je wilt 
slaan en martelen, beledigen en honen, als j e wilt doden: Neem 
Mij dan, martel en dood Mij maar! Dat is zijn plaatsvervanging. 
En zo is Hij de eerste, de baanbreker geweest van een nieuwe, 
andere weg van solidaire liefde. Als baanbreker deed Hij het 
voor ons. Wij hoeven niet vo'or te gaan, we mogen volgen. 
Maar in zoverre deed Hij het ons ook voor! Alleen op de weg 
van de navolging kunnen wij de vruchten van die plaatsver
vanging ons toe-eigenen. Het wordt wel eens zo gezegd: In 
het eerste deel van het evangelie spreekt Christus het gericht 
uit over onze zonde, in het tweede deel draagt Hij zelf dit ge
richt in onze plaats. Inderdaad, dat gebeurt: Hij zegt ons de 
waarheid aan, maar Hij laat tegelijkertijd alles op zich aanlo
pen. En zo klaagt Hij ons aan scherper en dieper dan wie ook. 
Hij oordeelt ons niet met een oordeel waarmee Hij zelf niet 
geoordeeld wordt (vgl. Matteüs 7:1). Het is geen autoritair 
woord waarmee Hij ons verwerpt. Hij probeert zelf het oor
deel niet te ontlopen. Hij lijdt zelf onder zijn eigen oordeel. 
Hij gaat zelf onder zijn eigen oordeel door. Dat is zijn aan-
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klacht tegen ons. In de Bergrede vraagt Christus niets anders 
van ons dan wat Hij zelf heeft waargemaakt. Hij gebiedt wat 
Hij zelf doet! Zo doende, zo door het leven gaande, zo ster
vende heeft Hij de grootste overwinning van de wereldge
schiedenis geboekt, een overwinning zo geweldig dat zij alle 
dingen nieuw maakt. 

Toen we nog zondaars, toen we nog vijanden waren heeft God 
zijn liefde jegens ons bewezen en is Christus voor ons gestor
ven, zegt Paulus (Romeinen 5:8). Is het dan de zonde, die God 
tot verzoener gemaakt heeft? Als dat zo was, was de zonde 
scheppend en zou zij God veranderd hebben. In het vierde 
hoofdstuk heb ik die mogelijkheid ontkend. Zo'n positieve 
kracht heeft de zonde niet. De zonde is trouwens niet wezen
lijk voor de mens, is geen substantie van de mens. De zonde is 
accidenteel, is 'toevallig' en niet creatief, maar zij mag niet on
derschat worden in haar gevolgen. Zij voert in de dood en in 
het niets. Derhalve kan de zonde ook zeker God niet verande
ren: Hij blijft zichzelf ook tegenover de zonde. In die zin is Hij 
als de God van het verbond met Israël, van de gemeenschap 
met mensen, als de God van de menslievendheid, altijd al de 
Verzoener geweest. Zo heb ik het in het eerste hoofdstuk dan 
ook gesteld. Daar gaat geen woord vanaf We zingen het oude 
lied '0 jèlix culpa, quae talem ac tantum meruit habere Redempto
rem' ('0 zalige schuld, die voor ons een zodanige en zo grote 
Verlosser heeft verdiend') niet mee. Wel mogen we zeggen dat 
na de zonde de God van het verbond de mens niet losliet maar 
achternaging en dat Hij zodoende bij uitstek de Verzoener is 
geworden. Misschien mogen we zelfs zeggen dat het woord 
'Verzoener' pas in de situatie der zonde zijn toegespitste zin 
krijgt, maar we mogen niet zeggen dat God eerst door de zon
de Verzoener wordt. Dat was Hij altijd al. Ten diepste heeft 
Hij zich van den beginne zo geopenbaard. God verandert niet 
door de zonde, maar Hij antwoordt erop met een gebeuren in 
zichzelf, een gebeuren dat werkelijk gebeuren is, maar toch 
bevestigt wie Hij altijd al was. Er geschiedt iets op aarde: Jezus 
voleindigt zijn liefde en trouw met de dood, Hij zet zich in ten 
dode voor de zijnen. Daarin hebben de evangelische en apos-



tolische getuigen geproefd: Er is een 'eeuwige ommezwaai' 
CV ondel) in God die onze tragedie afwendt. Je kunt ook zeg
gen: God verandert wel, misschien zelfs reagerend op de zon
de, maar Hij doet het uitsluitend om Zijn zelfs wil: Hij beves
tigt zijn wezen en blijft zichzelf door te veranderen. God is 
namelijk een bewogen God, niet star, niet 'onveranderbaar'. 
Zo kun je het misschien zeggen. Het is echter beter te zeggen 
en ook bijbelser dat God trouw is aan zichzelf en zijn oor
spronkelijke bedoelen en dat steeds weer bevestigt door al zijn 
woorden en daden heen, ook door zijn 'veranderingen' heen. 
Het is natuurlijk raadselachtig wat hier geschiedt. Het is een 
mysterie, niet in een 'model' te brengen. Het is ook niet met 
woorden te formuleren. Er geldt wat mijn vader (Ds. J. ter 
Schegget) eens zei van de kansel: 'Begrijpt u het, gemeente? 
Nee? Niet erg, want ik begrijp het ook niet.' Het is een onbe
grijpelijk, niet te vatten wonder dat alleen te vieren is in de stil
te aan het Nachtmaal der genade: Agnus dei qui tollit peccata 
mlmdi (Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt). 
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Hoofdstuk 6 

Gods ja tot Christus 

De gemeente gelooft van harte wat de eerste getuigen van 
de opstanding van Jezus Christus zeggen te hebben gezien 
en beleefd: Hij is opgestaan, Hij leeft! Zij hebben niet het 
opstaan zelf meegemaakt. Zij zijn er niet bij geweest toen 
Hij verrees. Daarover wordt ook niets gezegd in de evange
liën. Zij zijn echter wel ooggetuigen van o/1tmoetil1gel1 met de 
Opgestal1e: Hij kwam hen tegen, verkeerde een ogenblik met 
hen en sprak met hen. Op dit getuigenis aangaande deze 
ontmoetingen rust het hele christelijke geloof Het is echter 
niet meer dan een getuigel1is val1 wat mel1sel1 zegge/1 gezie/1 e/1 
beleifd te hebbe/1. Het is een verhaal dat allereerst vrouwen en 
later in haar voetspoor ook mannen elkaar verteld hebben. 
Zij allemaal zijn leerlingen en vrienden van Jezus, die Hem 
gekend hebben bij zijn leven. Geen buitenstaander is ooit 
ooggetuige geworden en heeft het kunnen of willen bevesti
gen. Het is derhalve een oncontroleerbaar en ook niet veri
fieerbaar verhaal, voor de buitenstaander gemakkelijk te ont
kennen en als onwaar te ontmaskeren, als hij al niet het hele 
verhaal smalend afdoet. De opstanding blijft altijd een 'eso
terisch geheim' (Barth) van de gemeente en dus ook een te
ken dat weersproken zal worden. En niet alleen weerspro
ken, maar effectief ontkend en geloochend. Als men wil 
zeggen: Ze hebben zijn lichaam gestolen, dan kan de ge
meente daartegen geen gegrond bezwaar maken. Het kán 
waar zijn. Het is niet onmogelijk dat dit waar is. Het lijkt 
zelfs niet eens onwaarschijnlijk. De gemeente kan dus alleen 
maar zeggen: 'Hij is waarlijk opgestaan. Wij weigeren in die 
ontkenning te geloven.' Maar om dat voor waar te houden 
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moet je geloof schenken aan de eerste getuigen, die het op 
hoge toon verteld hebben. En je moet met hen het geloof 
delen, dat Jezus' dood niet zijn einde is, maar zijn begin. De 
opstanding is echter niet meer dan een verhaal dat onder de 
leerlingen van Jezus gaat. Meer niet! Het is voor wie het ge
loven en doorvertellen een betrouwbaar verhaal. Ongetwij
feld! Maar het is evenzeer een kwetsbaar, een ontkenbaar 
verhaal. De getuigen spreken bepaald ook niet unisono, zij 
spreken elkaar tegen, het zijn verwarde getuigenissen. Dat 
maakt ze voor de buitenstaander ten onrechte onbetrouw
baar, maar voor de gelovige juist authentiek. De buiten
staander haalt zijn schouders op. De gemeente heeft altijd 
gezegd: Ja, we weten het, Hij is gekruisigd, Hij is dood, 
maar nochtans leeft Hij. Het is haar er nooit om gegaan de 
dood van Jezus te ontkennen of dragelijker te maken. Zij 
weet dat Hij vermoord is. Maar het ging hen erom te zeggen 
dat Hij als gedode, als vermoorde, omdat Hij zichzelf gáf, 
eerst recht tot leven komt. Zij wilde uitdrukken dat voor 
haar Jezus' leven pas echt begint met zijn dood. Je moet niet 
alleen zijn verhaal vanuit zijn dood lezen, maar ook geloven 
dat Hij leeft en nooit van ons wijkt. 

Zijn zogenaamde Hemelvaart is de laatste verschijning van 
Jezus die door de evangelisten is opgetekend. Het is ook wer
kelijk de laatste verschijning: Er is er nooit meer één gevolgd. 
Een wolk heeft hem voorgoed onttrokken aan hun oog en 
daarmee ook aan ons aller oog. Hij heeft zich nooit meer la
ten zien. De gemeente heeft er nooit behoefte aan getoond 
nog meer verschijningen te krijgen. Zij is dan ook niet ge
worden tot een spiritistisch genootschap dat in zijn eredien
sten de Heer 'opriep'. Zelfs de reële verandering van brood 
en wijn in het lichaam en het bloed van Christus, de transsub
stantiatie, zoals Rome die leert (leerde?), mag niet verstaan 
worden als zo'n bezweren van Jezus. In de gemeente doen 
wij het met zijn spirituele aanwezigheid, met zijn Geest, die 
ons bezielt en sterkt. De Geest legt zijn woord en werk aan de 
harten der gelovigen en zij geloven in Hem door Hem na te 
volgen. Voor de gemeente is Christus de levende, die in de 
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Geest present is, haar drijvend en bezielend. De gemeente 
heeft er altijd vrede mee gehad dat Christus volgens de tradi
tie veertig dagen is verschenen om te tonen dat Hij opgewekt 
was, om te laten zien dat Hij leefde. Het getuigenis daarvan is 
voor haar genoeg! Of nauwkeuriger gezegd: Hij liet zien dat 
Hij leeft maar als Opgestane toch de Gekruisigde is en de 
Vermoorde blijft. Er wordt niets afgedaan van het feit dat hij 
de Gedode is. Er wordt juist gezegd: Als zodanig leeft Hij! Hij 
toonde dan ook de lanswonden in zijn zijde en de spijkerga
ten in zijn handen. De gemeente wist het verder met dit ge
tuigenis te moeten doen. Zij wist te moeten wachten op zijn 
heerlijke verschijning tot de jongste dag en in die tussen tijd 
moest zij zien, met vallen en opstaan, haar geloof te behou
den. Daartoe heeft zij haar vertrouwen gesteld op de Geest 
die van Christus uitgaat, op de Geest die alles uit het Zijne 
neemt en zijn leven en sterven aan het hart van zijn gelovigen 
legt. 

'Het ja van God tot Hem.' Zo typeerden wij boven dit 
hoofdstuk de opstanding van Christus van tussen de doden 
vandaan. Dat moeten we eerst toelichten. In dit 'ja' wordt 
openbaar dat Christus de wil van God had volbracht door 
zich onder het oordeel te stellen dat Hijzelf had verkondigd. 
In dit 'ja' wordt gezegd dat Christus had gedaan wat God 
van hem vroeg toen Hij alles op zich liet aanlopen en alles 
op zich nam. In dit 'ja' wordt gezegd dat Hij gehoorzaam 
aa~ de Vader was omdat Hij zwijgend verdroeg dat men 
Hem sloeg, kwelde, martelde en ten slotte doodde. In dit 'ja' 
wordt gezegd dat de vermoorde Messias, die als Éne de ve
len redde, die door zijn dood het volk voor de ondergang 
behoedde, wel dood was maar toch ondanks dat als messi
aanse Redder lééft. Die verhoging is niet de toepassing van 
een wetmatigheid, die hoe dan ook toch in de wereld zou 
gelden (per aspera ad astra! langs steile paden naar de sterren!). 
Het is ook ,niet zo dat de rechtvaardigheid'van God met een 
offer moest worden betaald en zijn toorn met bloed gestild. 
Dat zou Christus volbracht hebben en nu kan Hij weer tot 
leven gewekt worden. Zijn taak heeft Hij vervuld. Zijn 
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dood kan om zo te zeggen ongedaan gemaakt worden. Dat 
is niet waar, zelfs een vervalsing. Het is veeleer een grote, 
onverwachte verrassing dat God 'ja' zegt tegen Jezus. Hij 
was van godslastering beschuldigd. Hij was ervan beschul
digd in de rechten van God getreden te zijn. Hij zou gedaan 
hebben wat alleen God mocht doen. Tegen die godslasteraar 
zegt God evenwel: Je bent mijn Zoon. Hij werd gezien als 
een zeloot. Hij was het niet, maar werd zo genoemd: Een 
man die een opstand tegen de Romeinen wilde. Tegen deze 
zogenaamde zeloot zegt God: Je bent een Rechtvaardige. 
Hij was gedood aan het kruis, de straf van een rebelse slaaf, 
een man die in de ogen der vromen geen enkel respect ver
diende. Tegen deze Gekruisigde zegt God: Je bent de waar
achtig Gehoorzame. Dat is een niet voorspelbare, totaal on
verwachte verrassing! Zeker, maaL .. God doet dit gaarne, hij 
doet dat vrij en van harte. Hij doet het vanuit zijn charis, zijn 
gratie: vrijmachtig, zoals ze vroeger zeiden, 'redenen uit 
zichzelf nemend'. God gehoorzaamt daarbij niet aan wetten 
waaraan Hij zelf onderhevig zou zijn. Hij geeft geen belo
ningen. Hij let niet op verdiensten. Hij is niet tevredenge
steld. Hij heeft geen genoegdoening ontvangen. Hij zegt 
eenvoudig: Kijk, dit was en is nu mijn geliefde Zoon. Heel 
anders dan de gevestigde religieuze machten verwachten, 
heel anders ook dan u en ik verwachten, wordt Jezus de Ge
hoorzame genoemd, juist ook in zijn godverlatenheid en 
eenzaamheid. Dat Hij voor de angst, de vertwijfeling en de 
verlating niet is teruggeweken, maar het allemaal heeft door
staan tot op de bodem van de godverlatenheid en de hel, 
juist daarom heeft God Hem uitermate verhoogd. De van 
God verlatene blijkt de ware Mens van God te zijn. God is ken
nelijk heel anders dan wij denken. God zegt: Dit is mijn 
Mens! Hij heeft eindelijk gedaan waartoe Israël en alle men
sen geroepen zijn. Hij heeft werkelijk ten einde toe liefge
had. Hij heeft zijn naaste nooit verloochend. Hij heeft de 
roeping van Israël waargemaakt, Hij is werkelijk een Recht
vaardige. Dit is mijn Zoon! 

Daarom moeten wij het kruis niet losmaken van de opstan
ding. De opstandig moet vanuit het lijden en sterven begre-
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pen worden. Het is de gekruisigde die opgewekt wordt, de 
vermoorde die teken van leven geeft, de gerechtelijk omge
brachte die van tussen de doden opstaat. Hij is gekruisigd, op 
dertigjarige leeftijd gerechtelijk vermoord. Hij is niet oud en 
der dagen zat op zijn bed gestorven, maar smadelijk omge
bracht. Als Hij niet was opgestaan, dan zouden wij zeker over 
het lijden en sterven heel anders denken. Dat doen we overi
gens ook nu nog vaak, omdat we zijn dood van de opstanding 
losmaken. De opstanding, die los van zijn kruis staat, wordt 
dan een soort compensatie voor een prestatie. Het lijden 
wordt dan tot een mystiek goed gemaakt, niet vrij te pleiten 
van masochisme, óf een manier om af te leren zien van eigen 
nobele idealen, een versterving, óf een verdienste die God 
genoegdoening geeft en Hem omstemt. Maar het kruis is het 
kruis van de Opgestane en dat wil zeggen: In die opstanding 
wordt openbaar dat deze gedode, deze vermoorde, wel dood 
is maar toch ook leeft en dat zijn kruis dus een conflictueus, 
weersproken en weerbarstig teken van hoop is. Het kruis, 
zegt de opstanding, is geen nederlaag, maar een overwinning 
of, liever nog, is een nederlaag die als overwinning gevierd 
mag worden. Dit plaatsbekledende leven is een daad der lief
de die door lijden en dood bezegeld wordt, en is derhalve het 
voorgoed begonnen begin van een nieuw leven. Je moet er 
heel anders over denken en spreken danje dacht. Het is men
selijk wel een nederlaag maar toch geen mislukking, het is 
een zege met wereldhistorische en mensvernieuwende gevol
gen zonder weerga. Deze dood is leven! Het kruis is dus niet 
de weerlegging van het koningschap. Maar juist de bevesti
ging ervan. Zo en niet anders is Hij koning! Of liever: Zo is 
Hij herder! 

Het omgekeerde mogen we ook niet doen. We mogen- de 
opstanding niet van het kruis losmaken. De opwekking is niet 
dat de dood aan het kruis ongedaan gemaakt wordt. De op
wekking mag niet verstaan worden als een soort apotheose 
die alles weer goed maakt. Zoiets gebeurt als wij er de ge
dachte van de onsterfelijkheid der ziel van maken: Dan sterft 
aan het kruis alleen het lichaam, maar de ziel ontvlucht naar 
hemelse streken, want die is immers onkwetsbaar. Zo niet! 
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Aan het kruis is onze Heer naar lichaam en ziel gestorven, 
werd Hij vermoord en wel helemaal, zonder pardon. De op
standing wil zeggen: deze gedode leeft nochtans, Hij leeft als 
vermoorde. De opstanding is dan ook door de gemeente al
tijd als 'lichamelijk' verstaan. Bloch heeft gelijk, ik citeerde 
het al eerder, als hij zegt: Het kruis van Jezus was eerst recht 
zijn begin! De geschiedenis van Jezus, zijn weg en werk, is 
niet passé als Hij wordt opgewekt. Nee:. die geschiedenis 
wordt juist relevant verklaard en in het licht gesteld. De op
standing is het ogenblik der ogenblikken, omdat zij de tijd en 
de geschiedenis openbreekt naar een bestemming, een doel 
en vervulling toe. De tijd is niet cyclisch, zich herhalend, al
tijd eender, wel afwisseling maar geen verandering en ver
nieuwing biedend. De tijd staat open naar de einder: Gods 
Rijk. De opstanding laat het slavenwerk van de Messias niet 
achter zich oflegt het af maar openbaart juist het koninklijke 
karakter ervan. Zij is de vervulling en bekroning van wat Je
zus deed. En de boodschap mag luiden: Juist de geknechten, 
de vermoeiden en beladenen, de tollenaars en zondaars mo
gen ingaan. Zij eerst, hun partijgangers mogen aansluiten. 
Aan dit ogenblik der ogenblikken laat de gemeente zich 
steeds weer herinneren. En daarom houdt zij Jezus Messias, 
als heer die knecht en als knecht die heer is, voor ogen. Zij 
weet van daaruit voorgoed dat er een revolutionaire omwen
teling van alle geldende waarden heeft plaatsgevonden, een 
opheffing van alle vigerende structuren, een ontwapening 
van alle beledigende en knechtende machten, een overwin
ning op alle vijandschappen! 

Fundamenten en Perspectieven van belijden handelt over de op
standing onder het opschrift: Christus Koning. Ook Efeziërs 
I spreekt er zo over: Christus is door God aan zijn rechter
hand gezet en heerst over alle machten en overheden. We 
mogen in Hem geloven en dat betekent ook: We behoeven 
aan geen enkele andere macht te geloven. We kunnen de 
machten factisch erkennen of zelfs de jure (als we onder dit 
jus het aardse recht verstaan), maar dit christologisch voorbe
houd blijft: Wij buigen onze hoofden niet voor hen. Alleen 



Christus is onze koning en dat sluit de aanbidding van alle 
aardse machten en krachten uit. Zij kunnen misschien ge
hoorzaamheid afdwingen, maar zij zijn er als waren ze er niet: 
Zij verdienen geen enkel 'geloof (in de gekwalificeerde zin). 
In zoverre is er geen revolutionairder en ook geen vrijer 
mens dan een christenmens. 

Miskotte heeft eens gezegd, kennelijk in een vlaag van woe
de: 'We moeten eens ophouden om Christus koning te noe
men, want we bedoelen toch meestal onszelf' Hij heeft gelijk. 
De bewegingen die de naam dragen van Christus Rex beloven 
niet veel goeds. Denk maar eens aan de verschrikkingen en 
vervolgingen die de beweging Christus Rey in Spanje heeft 
teweeggebracht. Het gaat in zulke bewegingen altijd om onze 
eigen macht, de macht van de kerk of het christelijk onderne
men, om onze hanen die we koning willen doen kraaien. Het 
zijn massief theocratische verlangens die zich in zulke slogans 
uiten. Wij zullen het koningschap van Christus wel eens even 
vestigen. Wij zullen zelf wel even de tegenkrachten breken. In 
de kortste keren zijn we dan imperialistisch, onverdraagzaam 
en gewelddadig en vangt de inquisitie en de vervolging aan. Zo 
moeten we niet over het koningschap van Christus denken. 
We mogen ons dit koningschap niet toe-eigenen, alsof het 
ons zou toekomen. Het is zijn koningschap, dat Hij verwor
ven heeft door zijn totale inzet. En dat koningschap moeten 
we juist over de wereld en onze levens erkennen. We moeten 
het laten gelden en we mogen eruit leven, maar we mogen 
het niet naasten. 

Het is misschien bijbelser niet van Christus' koningschap 
te spreken, maar van zijn herderschap. Dat is niet wezenlijk 
iets anders, maar de uitdrukking is inhoudelijker en geeft 
richting aan onze voorstellingen van dit koningschap. Herder 
is een vaste metafoor voor de roeping van de koning in de 
bijbel. Deze metafoor kwalificeert de koning. Hij zegt wie de 
koning inhoudelijk is. Hij is herder! Dat wil zeggen: Hij 
zorgt voor de schapen, voor hun onderdak, hij zet zich voor 
ze in, hij zoekt het verlorene, hij neemt de zwakke tegen de 
sterke in bescherming (Jeremia 23:1-8,]ohannes 10:1-21). De 
grote Israëlitische koningen zijn tot dit herderschap geroe-
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pen; het geldt voor Saul en David, maar het geldt ook, bij uit
stek, voor Mozes, die het volk bij de exodus leidt en die met 
hen door de woestijn trekt. Mozes had de kunst van het over
leven in de woestijn, het vinden van water en voedsel, ge
leerd als herder van de kudde van zijn schoonvader Jetro. Hij 
wist wat een inzet en zelfopoffering dat vergde. En dat is ook 
in overeenstemming met wat ik zojuist betoogd heb. Dat 
Christus koning is, als Opgestane, is een bevestiging van de 
kruisgestalte van zijn liefde en inzet. Hij is Herder bij uitstek, 
Hij zet zich in voor de schapen, Hij is geen huurling die 
vlucht, maar Eén die standhoudt. Hij kent de zijnen en de zij
nen kennen zijn stem. Er is tussen Hem en zijn mensen een 
goede verstandhouding, want zijn schapen weten zich veilig 
en geborgen. Hij brengt ze tenslotte ter kooi. Tussen de her
der en zijn schapen heerst een diepe intimiteit waar niemand 
tussen kan komen en ook echte mondigheid: De schapen 
kennen de stem van de herder en weten zich bij hem gebor
gen. Zo is Jezus als herder de gestalte van de koning der toe
komst. 

Misschien hebben we er moeite mee dit alles te geloven, want 
het zijn wel grote woorden: Christus Koning! Hij regeert door 
zijn woord en Geest. En dat is een andere macht dan die berust 
op dwang en geweld. Het is een macht die niets kan afdwin
gen. Het is in de Weberiaanse zin misschien helemaal geen 
macht. Want macht is volgens Weber: 'Elke kans binnen een 
sociale betrekking de eigen wil ook tegen weerstreven in door 
te zetten, onverschillig waarop deze kans berust'. Het sprin
gende punt is: De macht van Christus is in ieder geval anders, 
je kunt haar wel weerstreven, je kunt er 'nee' tegen zeggen, je 
kunt haar afwijzen. En deze macht zet zich niet door tegen dit 
verzet in, integendeel zij zwicht ervoor. Christus regeert door 
Woord en Geest: Hij wil ons overtuigen, geen propaganda be
drüven of met alle middelen, goed ofkwaad, overreden en ze
ker niet met geweld dwingen. Hij is ook in zijn koningschap 
weerloos. Toch - en daarom gaat het - regeert Hij de geschie
denis, want zijn weerloze overmacht zal ten slotte zegevieren. 
Dat geloven we als gemeente en dat houden we vast. De te-



genkrachten zullen worden overwonnen: Zij zullen zichzelf 
vernietigen, tenzij zij zich tijdig bekeren. God heeft 'nee' ge
zegd tegen alle weerstand, omdat Hij 'ja' tegen Christus heeft 
gezegd. 
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Hoofdstuk 7 

Oprichting van recht 

De grote theoloog Anselmus heeft een boek geschreven dat 
heet: Cu.r deus homo. Dat boek gaat over de vraag waarom God 
mens werd. Hij toont aan dat God wel mens moest worden, 
omdat God op een andere manier geen genoegdoening (satis
factio) voor de tegen Hem begane misdaad kon krijgen. Die 
misdaad was de belediging van Gods eer. De mens beseft niet 
hoe zwaar het vergrijp is dat hij hiermee beging. Christus ech
ter, als mens geworden, maakte het goed door zijn verdienste
lijke werk, waarmee Hij God genoegdoening gaf. Daarmee 
was de eer van God (honor del) gered en werd het God mogelijk 
gemaakt te vergeven. Deze leer is in vele varianten, ook in de 
reformatorische theologie, herhaald en uitgewerkt, zij het vaak 
gewijzigd, verkeerd toegepast en veranderd. 

Wij willen deze leer hier niet kritiseren, maar proberen te 
verstaan. Welke vraag heeft hij eigenlijk met zijn theorie willen 
beantwoorden. Dan moeten we ons uitgangspunt nemen in 
het begrip honor dei dat Anselmus gebruikt. Er is veel over ge
schreven waar hij dat vandaan haalt: Het kan een Germaans 
begrip zijn (zoals het verwante justitia dei een Romeins begrip 
is). In ieder geval is honorvoor de Middeleeuwer een belangrij
ke zaak. Want het cement van die samenleving is de wederzijd
se erkenning en respectering van de honor, de eer. De eer van 
de adel, de geestelijkheid en de burgerij moet geëerbiedigd 
worden. De eer ook van de meester, de gezel en de leerling 
moet erkend worden. In de Middeleeuwen heeft ieder zijn 
plaats, waar hij gesteld is, en verstaat wat hij doet als zijn 'be
roep'. En beroep is 'roeping'! Enjuist daarin moetje gerespec
teerd worden. Dat is je eer. Als God deze aangetaste eer zomaar 
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uit medelijden zou vergeven dan ondergraaft Hij daarmee de 
hele cultuur en de maatschappij en daarmee laat Hij toe dat de 
zonde wezenlijk ook zijn eigen eer aantast. We moeten hierbij 
bedenken dat Gods eer is gelegen in de eer van de cultuur en 
maatschappij van de wereld van die dagen: Hij is immers de top 
van de piramide van dit hiërarchisch geordende geheel. Uit die 
vraagstelling komt dan het hele verhaal van Anselmus voort. 
Het lijkt de bittere vraag te zijn die de oudste zoon (in de Gelij
ke/lis van de Verloren Zoon) aan zijn vader stelt: 'Vader, kun je 
dat maken, een kalf slachten, feestvieren, omdat mijn broer, die 
zui.plap, die verkwister, die hoerenloper is teruggekomen? Ik 
ben altijd bij je gebleven en je deed nooit iets. Is dat gerechtig
heid?' (Lucas I5:30). Ofhet antwoord dat de vader hem geeft 
bevredigend voor hem geweest is, vertelt het verhaal niet. Of 
hij alsnog het feest heeft bijgewoond of niet, we weten het 
niet. Het is alsof Anselmus deze vraag heeft willen beantwoor
den. Hoe. enerzijds vergeving kan worden geschonken en an
derzijds de gerechtigheid kan worden gehandhaafd. 

Laten we vooral niet onderschatten hoe belangrijk, hoe aan
grijpend ook, deze brandende vraag is. Hij is op een indringen
de wijze door Elie Wiesel in Auschwitz aan de orde gesteld, 
toen hij, als jood bij de gasovens staande, bad: '0 God, vergeef 
dit niet, vergeef dit nooit!' Zo'n gebed grijpt ons zeer aan, ja 
snijdt ons misschien wel door de ziel. Het lijkt misschien on
verzoenlijk. Maar wat in het geding is, is de gerechtigheid. We 
staan hier voor het bittere raadsel van een zo groot onrecht, 
een zodanige aantasting van wat menselijk is, dat niemand het 
recht heeft die zonde, die misdaad te vergeven. Hier is de 'eer' 
van de mens zozeer aangetast dat zelfs God niet kan vergeven, 
alsof zijn eigen eer en zijn eigen recht er niet mee gemoeid 
was. Vergeven, dat zouden alleen de slachtoffers kunnen maar 
die kunnen het niet meer, want zij zijn vernietigd, zij zijn ver
moord, ze zijn voorgoed onmachtig. Een ss-er die berouw 
kreeg van wat hij gedaan had, riep Simon Wiesenthal bij zich 
en vroeg hem: 'Kunje het mij vergeven?' Waarop Wiesenthal 
gezegd heeft: 'Al zou ik het willen, ik kan het niet. Dat kunnen 
alleen de slachtoffers.' 



Ik zal de opgeroepen vraag voor u niet kunnen beantwoorden. 
Ik heb hem ook niet gesteld om hem te beantwoorden: Het is 
onmogelijk! Wel kunnen we proberen er iets over te zeggen 
dat ons iets verder brengt, al moeten we er uiteindelijk het 
zwijgen toe doen. Paulus heeft het er in de Romeinenbrief 
heel vaak over dat God de mens rechtvaardigt. God verklaart 
op gronden die Hij uit zichzelf neemt de mens voor rechtvaar
dig. Hij zet de mens weer rechtop en zegt: 'Opnieuw begin
nen, met een schone lei.' Dat gaat helemaal buiten de wet om, 
zegt Paulus. De geboden komen pas later aan de orde, als de 
mens vanuit de rechtvaardigverklaring vruchtbaar wil worden 
en zijn dankbaarheid wil tonen. Maar toch heet vergeving hier 
rechtvaardiging. Rechtvaardiging heeft met recht te maken. 
Het is een wijze waarop God, kennelijk buiten de wet om, recht 
doet. Wat wil dit zeggen? Kunnen we hier iets van begrijpen? 

God grijpt kennelijk terug op een recht dat achter, dat onder 
de wet ligt. Recht dat in ieder geval niet samenvalt met de wet. 
Recht dat niet zonder meer gehoorzaamheid aan de wetten is. 
Dat recht wil echter wel in de wet gestalte krijgen en uitge
drukt worden, maar het dekt zich er niet mee. De wet zelf 
moet aan dit recht gemeten worden. De wet valt onder kritiek 
van dit recht. Het is, om zo te zeggen, het recht dat in Gods 
hart leeft, waar Hij voor opkomt en dat Hij wil doen overwin
nen. Op dat recht grijpt God terug als hij genade schenkt. Het 
is niet zo dat genade met dit recht strijdt, maar juist zo dat ge
nade dit recht uitdrukt en aan dit recht recht doet. Genade is, 
om zo te zeggen, het hart en de kern van dit recht. Door de 
genade richt de Verzoener juist zijn recht op. Genade is geen 
opschorting van en geen uitzondering op het recht, maar juist 
de bevestiging en de fundering van het recht dat werkelijk en 
echt recht is. Genade is dus geen slapheid, het is niet de doeze
laar erover, genade is geen inconsequentie, geen gril, maar juist 
het wezen van Gods recht. God toont ruggengraat: Hij houdt 
vast aan zijn bedoeling! Dat wil uitgedrukt zijn in het begrip 
rechtvaardiging. 

Welk recht is dat? Het antwoord luidt: Het recht van God, 
die zijn werk niet laat varen. En zijn werk is dat Hij de mens 
wil opheffen tot wat Hij van oorsprong is. God houdt aan dit 



bedoelen vast. En dat is zijn recht. God rechtvaardigt dus allereerst 
zichzelf! Hij laat zichzelf als de Verzoener-God niet vallen: Hij 
gaat door. Hij geeft de mens niet prijs aan de goden en mach
ten dezer wereld. Hij laat de mens niet vallen in de religie. Hij 
laat zijn recht op de mens gelden en zo blijft Hij die Hij is: de 
Vader die zijn kinderen niet laat vallen, die hen terughaalt met 
de koorden der liefde, die hen thuisbrengt waar ze horen. En 
daarmee erkent God ook het recht van de mens op God, on
danks de vervreemding. De mens heeft er recht op dat hij niet 
in het niets terugvalt. Het kind heeft recht op zijn vader. 

De conclusie mag zijn dat voor God recht is: Recht dat recht 
zet, recht dat recht maakt wat krom is, recht dat rechtop zet. 
Hij wil immers de mens terughebben in zijn oorspronkelijke 
koninklijke gestalte, rechtop gaande, niet knielend voor enige 
macht, vrij en verantwoordelijk. En zo is Gods recht, dat hij 
genadig handhaaft door de mens te rechtvaardigen, de grond 
en de bron van alle wezenlijke rechtsvorming. Alle menselijk 
recht, dat, gemeten aan dit recht, tekortschiet en zijn doel mist 
is onrecht. Recht moet bevrijden of het is geen recht. Recht 
dat niet redt, recht dat de val en ondergang van de mens niet 
voorkomt, is geen recht, maar onrecht in de leugenachtige ge
stalte van recht. Recht hoort de nood te breken! Als het recht 
de nood niet breekt, breekt de nood het recht! Het kan zelfs zo 
zijn onder ons, dat de wet zelf tot onrecht wordt;zoals in nazi
Duitsland, waar conform de wet zogenaamde minderwaardi
gen werden gedood. Maar ook in Nederland worden nog altijd 
straffen gegeven die zinloos zijn, omdat ze de veroordeelde 
niet oprichten, maar als mens breken en hem stijven in zijn 
misdadigheid. Niet dat we de wet minachten en de misdadiger 
maar zijn gang laten gaan. Dat niet. Maar de wet is niet zonder 
maatstaf Zij heeft een maatstaf in het recht van God, dat Hij 
opricht juist in zijn genade. En ons recht moet ook iets van die 
genade weerspiegelen, wil ons recht echt recht zijn. Recht 
moet ook in zijn hardheid mild zijn. Recht moet altijd bevrij
dend zijn, zowel als het de zwakke tegen de sterke beschermt, 
als wanneer het tot straf voor de misdadiger moet leiden. 



We komen nu even terug op Anselmus. Als hij zegt dat God 
het recht handhaaft en dat God de justitia en de honor niet ver
geet maar er recht aan doet als hij vergeeft, dan heeft hij- daar
in gelijk. Maar hij kijkt te veel naar de vigerende wetten en 
het daarin vervatte recht, alsof God door zijn vergeving niet 
een beter, sterker, rechtvaardiger recht zou kunnen beogen 
dan de geldende wetten en het geldende recht. Zeker, God 
handhaaft het recht, maar het recht dat Hij staande houdt is 
zijn goddelijk recht en als zodanig staat het kritisch tegenover 
ons recht en is dus ook een oordeel over ons recht. Ons recht 
kan alleen bestaan voor zover het iets van Gods recht weer
spiegelt, maar dat is vaak niet het geval. Ons recht kan ook 
verworden tot je reinste onrecht. Want ons recht komt er 
nooit helemaal bovenuit dat het is voortgekomen uit het 
recht van de machtige. Bij ons gaat steeds weer, zo blijkt in de 
geschiedenis, macht boven recht. Het recht wordt altijd door 
de machthebber gesteld. Gods recht is echter juist het recht 
van de onmachtige, de nog-niet-machtige, die nog tot zijn 
recht moet komenl Daarom is Gods recht dynamisch tegen
over de verstarringen van ons recht. Hij brengt het in bewe
ging door zijn liefde en vergeving. 

Wat gaat het in het leven van de mens betekenen dat hij ge
looft in Gods rechtvaardiging in de Messias, dat hij gelooft dat 
Hij met de mens doorgaat, hem niet laat vallen, maar rechtop 
zet? Hoe werkt dat uit? De mens die in de Messias gelooft mag 
er niet op uit zijn voor zichzelf een genadige God te krijgen. In 
zover is de uitdrukking van Luther: 'Wie krieg' ich einen gnä
digen Gott?', hoewel te begrijpen als een woord van een wan
hopig mens, te individualistisch en te narcistisch, te zeer op 
zichzelf gericht, te egocentrisch. De gelovende mens is erop uit 
dat de Messias, die hem op de benen heeft gebracht en een 
nieuwe toekomst heeft gegeven, geëerd en geprezen gaat wor
den. God moet tot zijn eer komen. En Gods eer is de redding 
van de gehele schepping, van de gehele wereld en van: het ge
hele mensdom. Met minder neemt Hij geen genoegen. De 
doxa van God moet over het 'al' vallen. De mens die gelooft 
weet dit en ziet zichzelf in het wereldwijde schijnsel van de 
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doxa staan. Hij is nooit alleen een gerechtvaardigde, hij is al
tijd met de mens en de wereld tezamen een gerechtvaardigde. 
Maar met de anderen tezamen mag hij, mag zij er ook wezen. 
In zoverre had Luther weer gelijk. Het is ermee, zoals de 
Heidelberger Catechismus zegt: Dat niet alleen anderen, maar 
ook mij vergeving van zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid 
van God geschonken is (Antwoord 21) ... dat is het wonder! 
Daarom is de messiasgelovige de ethische actie, het politieke 
engagement, het sociale samenwerken en het vormgeven aan 
de maatschappij ook zo lief. Hij probeert voor zijn deel enige 
gestalte te geven aan het recht van God. Hij zet zich daarom 
in voor bevrijdend, rechtzettend recht. Hij denkt en handelt 
vanuit de minsten der mensen, de kleinen en geringen die 
nog geen recht wordt gedaan, en zoekt hun recht, hun vrij
heid en vrede. Hij weet dat in hun bevrijding die van hemzelf 
gelegen is. 

De reformatoren hebben de zelfrechtvaardiging door zoge
naamde goede werken die verdienstelijk zouden zijn, als de 
grote zonde van de mens gezien. Daar kan volgens hen geen 
sprake van zijn. Het is niet een zaak van verdienste, maar van 
vruchtbaarheid en werkzaamheid van God in de mens. Wat de 
Catechismus noemt: dankbaarheid, gratitudo. De genade werkt 
door in de mens. Zij maakt hem anders. Hij wordt geheiligd. 
'Rechtvaardiging en heiliging behoren daarom tezamen. Zij 
duiden de ene werkelijkheid aan naar twee zijden, als wortel en 
vrucht, als gehalte en gestalte', zegt Fundamenten en perspectieven 
terecht. Het geloof zonder de werken is een dood geloof vol
gens Jacobus. Men zegt wel dat Paulus hier anders over denkt 
en drijft zo een wig tussen Jacobus en hem, omdat hij stelt: Het 
geloof is zonder de werken der wet. Maar daarmee is totaal iets 
anders bedoeld. Bij die werken der wet gaat het juist weer om 
de overeenstemming met de (letter der) wet, om de prestatie 
en de verdienstelijkheid. Daar wil Paulus niet van weten. Dat is 
voor hem een gruwelijke gedachte. Hij wil van geen verdien
stelijkheid en prestatie weten. Maar hij zegt wel - en dat is 
daarmee absoluut niet in tegenspraak - dat de mens uiteindelijk 
zal geoordeeld worden naar wat hij gedaan heeft in het vlees, 
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zijn werken, zijn handelen dus. Doorslaggevend blijft in zover
re of de heiliging in ons leven doorwerkt. Dat wil echter niet 
zeggen dat als het op dit punt schort, een concentratie op de 
werken goed is. Alsof die werken erbij komen, eraan toege
voegd moeten worden. Nee, onze concentratie, onze aandacht 
moet gericht zijn op ons geloof en dat moet gericht zijn op 
God en zijn werk, op God en zijn rechtvaardiging, want alleen 
van daaruit kan het goedkomen met onze heiliging en niet an
dersom. Verder moet bedacht worden dat werken der wet, 
werken als prestatie en verdienste, de naaste nooit als werkelij
ke naaste bereikt: Hij is en blijft dan altijd pion in mijn reli
gieuze bezig zijn. Hij is dus altijd, om met Kant te spreken, 
middel en nooit doel in zichzelf. Luther wilde juist met het 
handelen midden in de wereld staan, geseculariseerd, want, zei 
hij, het gaat om de wereld en de mens, om de dingen zelf, om 
de geschiedenis en de politiek, de maatschappij en de cultuur, 
om de naaste zelf zoals hij is (als doel in zichzelf). En het gaat 
daarbij niet om enige verdienste, want elke gedachte aan ver
dienste leidt tot een in zichzelf gekromd hart (cor incurvatum in 
se). De ander wordt er altijd een middel door om er zelf zalig
heid door te bereiken. Het gaat Luther erom de naaste echt lief 
te hebben zoals hij is en hem niet te gebruiken voor eigen 
doeleinden, ook niet voor religieuze. Wie met zijn liefde de 
hemel wil verdienen, heeft de naaste niet lief maar uiteindelijk 
zichzelf. 

Ik wil aan het slot van dit hoofdstuk nog even terugkomen op 
de brandende kwestie die Elie Wiesel zo scherp heeft ver
woord, toen hij bad: '0 God, vergeef dit nooit!' Hoe het ons 
ook aangrijpt, we moeten niet alleen begrijpen maar zelfs billij
ken dat hij het zo zegt. Het kan onverzoenlijkheid lijken, maar 
het is veel meer: hechte solidariteit met de slachtoffers en diep 
verlangen dat het recht wordt gehandhaafd. De diepe emotie 
die hij met dit woord vertolkt, moet in ieder geval ook de onze 
zijn. Een mens staat hier voor een zo schokkend en onverteer
baar raadsel, dat hij zich niet kan voorstellen dat zoiets ooit 
maar ergens vergeving kan vinden. En als hij aan God denkt, 
kan hij het zich niet anders denken: Het moet ook God onmo-



gelijk zijn. Hij kan toch niet vergeven en daarmee de geschon
den en vernietigde levens van de slachtoffers negeren? God 
kan toch in zijn vergeving niet over lijken gaan! Misschien 
hebben we moeite het gebed zo mee te bidden, maar we res
pecteren het. En we zwijgen voor Gods aangezicht. U kent 
het joodse verhaal dat in Auschwitz zou gespeeld hebben. Er 
worden mensen opgehangen door de Duitsers. Iedereen in 
het kamp is op appèl en moet het gedwongen aanzien. Zo 
werkt nu eenmaal de terreur, die altijd angst wil aanjagen. 
Een jood fluistert tegen een andere jood: (Waar is God?', en 
de ander antwoordt: 'Daar hangt Hij.' Ik geloof dat dit waar is: 
God lijdt mee met de slachtoffers. Hij is altijd bij de kleinen, 
de vernederden, beledigden en verachten, de geslagenen, de 
vermoeiden en beladenen, de gehangenen en de gemartel
den. Hij gaat met hen op en Hij gaat met hen onder. Dat is 
het allereerste en belangrijkste wat wij tot ons moeten laten 
doordringen, zonder ons er door enige speculatie over zijn 
zogenaamde almacht vanaf te laten brengen. God is liefde. 
Hij buigt zich in zijn liefde neer over de slachtoffers en iden
tificeert zich met hen. 

Maar gaat God dan onder met de slachtoffers, gaat Hij er ook 
aan? Het antwoord op deze moeilijke vraag kunnen we het 
niet geven zolang de geschiedenis duurt. Alles staat nog op 
het spel. We zien Christus ook aan het kruis bezwijken. Hij 
wordt vermoord. Hij sterft. En Hij is God in het vlees: Ook 
God bezwijkt in Hem, ook God gaat eraan. Wat kunnen wij 
er tegenover zetten? Niets anders dan het verhaal, het getui
genis van de Opwekking van Christus: Hij zou zijn opge
staan. Dat vertellen de discipelen. Dat zeggen de getuigen. 
Kwetsbaar, oncontroleerbaar, maar toch gezaghebbend, juist 
omdat ze stotteren en elkaar tegenspreken. Zo is het immers 
een echt getuigenis! Zou het waar zijn? Ja, zegt de gemeente 
vanouds. We houden eraan vast. We zullen de verschijningen 
van Jezus niet trachten te herhalen. We zullen de opstanding 
niet proberen nu reeds, te vroeg, historisch te verifiëren. We 
wachten op de wereldhistorische bevestiging en onthulling 
door God zelf Dan zal zijn almacht blijken, maar het is een 
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andere macht: Macht der machtelozen, macht die overtuigd 
heeft met geestelijke middelen, macht der zachte krachten, 
macht der liefde ... en toch wint zij! Als dat komt - en het 
komt zegt de gemeente - wordt alles anders. Alle tranen zul
len van de ogen gewist worden (Jesaja 25:8, Openbaring 7:17, 

21:4)! 



Hoofdstuk 8 

Vergeving als nieuw begin 

Het is niet onzinnig de mens te zien als een tragisch wezen. 
Het zijn vooral het .lot en de machten die het leven van de 
mens bepalen. Vrijheid schijnt hij nauwelijks te hebben. Hij 
heeft in ieder geval lang niet zoveel handelingsruimte als hij 
zich vaak verbeeldt. Op zijn hoogst zit er een bee~e speling in 
de bepalende factoren, maar meer zeker niet. Misschien kan hij 
zich in de marge enigszins vrij wanen en zijn eigen spel spelen. 
In het hart van de maatschappij evenwel is hij zonder meer een 
rader~e in de machine: Hij draait mee met het hele mechaniek 
of hij wil of niet. De krachten die hem conditioneren zijn bo
venpersoonlijk en een ethisch gehalte hebben ze nauwelijks of 
niet. Hoe zou een mens zich effectief kunnen verzetten tegen 
het systeem waarin hij nu eenmaal leeft. Aan de wetten van de 
vrije markt, de industriële productie, de winstmaximalisering, 
de vrije concurrentie moet een mens voldoen op straffe van 
ondergang. Hij leeft nu eenmaal in een maatschappij die zijn 
wetmatigheden kent en zijn keiharde eisen stelt. Hij kan wel 
spelen dat hij niet meedoet, hij kan wel trachten marginaal te 
leven, hij kan wel doen alsof hij er niet bij hoort, maar ook dan 
leeft hij volgens dezelfde wetmatigheid die hij beweert te wei
geren, maar die hem ondanks zijn machteloze protest blijft be
palen. We zitten in het schui~e en varen eenvoudig mee. Zo is 
het en niet anders. 

Misschien nog bepalender dan deze onpersoonlijke krachten is 
de bovenpersoonlijke macht die het lot - door sommigen zelfs 
het noodlot genoemd - in ons leven uitoefent. Terecht zegt 
men: Inje lot moetje berusten, want je kunt niet anders. Men 
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zegt dat het Multatuli was die dit onsterfelijk heeft uitgedrukt 
in zijn dictum over een advertentie die hij vond in De oprechte 
Haarlemmer: 'Overleden Die-en-Die, wij berusten'. Hij zou hier 
smalend aan toegevoegd hebben: 'Ja, je kunt moeilijk zeggen: 
we laten het er niet bij zitten!' Door velen wordt het (nood)lot 
dan ook als een almachtige God beleefd. De twee woorden rij
men niet voor niets; ze vallen in het besef van velen eenvoudig 
samen. De Almachtige regeert en het gaat zoals het gaat. Alles 
wat geschiedt is zijn wil. En zijn wil geschiedt altijd en immer, 
onverbiddelijk. Je kunt werkelijk niets anders dan berusten in 
deze almachtige God. De Grieken zagen in het noodlot (hei
marmenè tychè, anangkè, of in het Latijn: fatum) een onwrikbare 
schikking die zich tegen de wil van de mens in, zelfs tegen de 
wil van de goden in, doorzet. Niets kan haar voortgang hinde
ren. Een profetes als Kassandra en een profeet als de blinde Tei
resias zien het noodlot aankomen en het voltrekt zich onaf
wendbaar zoals zij het geschouwd en voorspeld hebben. Het 
gaat eenvoudig zoals zij het gezien hebben, punt! Teiresias 
voorspelt dat Oidipous zijn vader zal dode"n en zijn moeder 
huwen. Hoewel Oidipous dat niet wil en helemaal niet be
oogt, gebeurt het toch. De profetes Cassandra wordt door 
Apollo met de gave van de voorspelling begiftigd: Alles wat zij 
zegt gaat ook gebeuren, zonder pardon, maar de doem die 
Apollo haar oplegt vanwege zijn door haar niet beantwoorde 
liefde: zij zal nooit geloofd worden. Het noodlot voltrekt zich 
immers ook als er niet in geloofd wordt. Er is dan ook geen al
ternatief, geen andere mogelijkheid. Hun profetieën zijn dan 
ook geen waarschuwingen: Zij laten geen andere mogelijkheid 
open, zij laten geen ruimte voor bekering, maar zijn eenvoudig 
vaststelling van het heersende, vastliggende noodlot. De mens 
is geheel en al onderworpen aan en afhankelijk van zijn nood
lot:, dat zich meedogenloos voltrekt. Als Schleiermacher de re
ligie typeert als een Gifühl schlechthinniger Abhängigkeit, een ge
voel van volslagen afhankelijkheid, en zo het christelijk geloof 
wil karakteriseren dan is hij te zeer horig aan deze Griekse ge
dachte. Maar we moeten niet denken dat deze levens- en we
reldbeschouwing onzin is. Het christendom heeft zelfs vaak te 
kort gedaan aan dit tragische karakter van het menszijn. Als je 
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in het theater de Griekse tragedies hoort en ziet, treffen ze je 
hart en dringen diep in je ziel binnen. Je raakt overtuigd dat er 
nauwelijks enige ruimte is voor de menselijke vrijheid. Wat de 
mens ook doet oflaat, altijd voltrekt zich het noodlot aan hem 
(haar). De mens mag denken vrij te handelen en zijn doelen na 
te streven, in werkelijkheid regeert hem een andere macht, die 
van het fatum. Het is een gevoel dat wij als moderne mensen 
ook kennen. Misschien is het voor ons alleen niet meer het lot 
dat zich doet gelden, maar wel de onpersoonlijke wetmatighe
den en onvermijdelijkheden van ons vigerende systeem. Is er 
wel enige ruimte voor vrijheid?, zo vragen we ons af Worden 
we niet, in ieder geval uiteindelijk, bepaald door de krachten 
en machten die op ons inwerken, van buiten en van boven? Is 
de menselijke vrijheid en dus ook zijn verantwoordelijkheid 
geen illusie? 'Man meint zu schieben, aber man wird gescho
ben', zegt de Duitse zegswijze niet ten onrechte. 

Sartre heeft in zijn filosofie de menselijke vrijheid als centraal 
gegeven beschouwd. Hij heeft van de mens gevraagd die vrij
heid altijd te erkennen en nooit te loochenen en hem zo de eis 
van 'goede trouw' gesteld. Het is bij hem echter wel een para
dox, want voor de vrijheid zelf heeft de mens natuurlijk niet 
gekozen. Die is hein opgelegd. Of, zoals Sartre het zegt: De 
mens is gedoemd tot vrijheid (L'homme est condamné à être libre). 
Laat zich dat verenigen, een doem en vrijheid? Hij bedoelt dat 
als de mens die vrijheid tot keuze niet zou erkennen (als hij 
deze doem niet zou laten gelden derhalve), hij alle verant
woordelijkheid zou kunnen ontlopen. Dat zou volgens hem 
echter een zaak van kwade trouw zijn. Een mens die te goeder 
trouw is, neemt wat hij doet voor zijn rekening en staat ervoor, 
ook al wordt het door de heersende mening als slecht be
schouwd. Hij gaat eenvoudig van de vooronderstelling van zijn 
vrijheid uit, omdat hij alleen dan zijn goede trouw kan waar
maken. Niet de sociale en culturele druk geldt voor hem als 
doem, maar de eigen vrijheid en verantwoordelijkheid zijn de 
dingen waar hij niet onderuit kan. Hij mag het zelfs niet willen. 
Het is niet alleen zinloos maar voor de oprechtheid van het 
menszijn ook desastreus (karakterloos dus) die doem te willen 
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ontkennen. De mens zou er zijn mogelijkheid om verant
woordelijk te zijn door loochenen. Hij mag zijn zelfverant
woordelijk-zijn nooit en te nimmer trachten te ontlopen. Hij 
staat voor zijn daden en weet dat hij ermee samenvalt. Hij weet 
ook dat wat hij doet zelfs iets is dat algemeen aanvaard zou 
moeten worden. Elk beroep op fatsoen, heersende ideologieën 
en denksystemen, maar ook op bevelhebbers en andere autori
teiten ontslaat de mens niet van zijn eigen vrijheid tot handelen 
en zijn daarop berustende verantwoordelijkheid. Men heeft 
wel gezegd (en misschien terecht) dat Sartre zo van de mens 
een God maakt, maar natuurlijk wel een falende God, want 
waarmaken kan hij het niet. Indringend laat Sartre dat ook in 
zijn literaire stukken zien. De mens bezwijkt immers altijd 
weer onder de druk van de omstandigheden. Er blijft niet zo
veel van hem over: Een bleke schim die aangesproken wordt 
op een vrijheid die hij niet echt blijkt te bezitten. In feite 
schijnt de kwade trouw de mens te overheersen. Alleen in de 
uitzonderlijke daad is er soms even goede trouw, maar in het 
vlak van het als statisch beleefde 'zijn' heerst de kwade trouw. 
Tegen een breed fond van inauthenticiteit wordt de idee van 
een menszijn in goede trouw gezet, een verbeten humanisme 
dat het uiteindelijk moet afleggen tegen de harde werkelijk
heid van de heersende organisaties en instituties. 

In de Schrift wordt de mens anders gezien, anders aangespro
ken, zelfs zo dat we er als moderne mensen geen raad mee we
ten. De mens wordt niet aangesproken op een abstracte vrij
heid, zeker niet op een doem van vrijheid, maar, heel 
wonderlijk, schijnbaar hard, op schuld. De mens heeft zich 
schuldig gemaakt en vandaar dat hem allerlei kwaad is overko
men. Als de grootmachten Israël bedreigen, wordt er geen 
oordeel over die machten uitgesproken, maar juist over Israël 
zelf Het is aan het door hen begane onrecht, aan hun gebrek 
aan geloof, aan hun ontrouw aan Adonai, hun nahoereren van 
de Baäls, aan hun neiging tot gewelddadigheid te wijten dat 
hun dit overkomt. Ze hebben God verlaten, nu dan verlaat 
God hen en laat hen over aan de vijanden. Ze moeten nu maar 
zien wat ervan komt! Dat is de harde boodschap. Het merk-
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waardige is echter - in zoverre is de boodschap weer minder 
hard dan hij schijnt te zijn - dat deze schuld, hoe tlluikend ook, 
niet als onontkoombaar en onvermijdelijk wordt gesteld. Nee, 
bij de Israëlitische 'ziende' profeten, anders dan bij de Griekse 
'blinde' zieners, is er altijd een nieuwe mogelijkheid, wordt er 
een alternatief gegeven en wel: de omkeer, de bekering. Als ze 
zich bekeren en anders gaan handelen, als zij tot het geloof in 
Adonai terugkeren, dan wordt alles anders. Dan zal God zich 
opnieuw voor hen inzetten en alle gevaren afwenden. De 
schuld is geen doem die op het volk ligt (zoals de vrijheid bij 
Sartre een doem is). Zij is veeleer de concrete wijze waarop 
God hen aanspreekt op verantwoordelijkheid. Of liever: God 
spreekt hen aan en vraagt verantwoording af te leggen over het 
schuldige verleden. In de Schriften gaat de verantwoording voor
af aan de verantwoordelijkheid die je over je schuld moet af
leggen. Er wordt van de mens rekenschap gevraagd. Doordat 
hij tot verantwoording wordt geroepen, gaat de mens zijn ver
antwoordelijkheid zien. Door verantwoording af te leggen 
over de begane fouten, leert de mens verantwoordelijkheid te 
nemen voor zijn daden. De mens is altijd al schuldig krachtens 
geboorte in een wereld die in het boze ligt, krachtens zijn ver
strengeling met het kwaad, krachtens zijn handelen in die om
standigheden. Schuld is niet alleen persoonlijke, dat ook, maar 
vooral bovenpersoonlijke schuld. Er rust op het menszijn om 
zo te zeggen een hypotheek van schulden, die de mens niet 
ontkennen, niet loochenen kan - want anders kan hij niet le
ven - die hij aanvaarden moet en die hij zal moeten afbetalen. 
Het weigeren van deze schuld zou inhouden dat de mens zijn 
solidariteit in de schuld afwijst. Je kunt niet zeggen: 'Wat heb 
ik ermee te maken?', want deze schuld hoort bij het menszijn, 
is ermee annex. Als deze schuld geen vereffening vindt, loopt 
het mis met de mens en de geschiedenis. Je wordt aangespro
ken op een schuld die je deel is, omdat je haar 'geërfd' hebt met 
de wereld waarin je woont en omdat je conform die situatie 
ook gehandeld hebt. Je kunt het ook zo zeggen, misschien niet 
helemaal zuiver, maar verstaanbaar: Het is een knoop van 
schuld en lot waarin je gevangen zit. Levinas zegt het kort en 
bondig, zo: je bent te laat geboren om onschuldig te zijn.' 

95 



Maar toch is het geen doem schuldig te zijn, want de profeten 
spreken eigenlijk van schuld vanuit de vergeving of - je kunt 
nog beter zeggen - van schuld sprekend verkondigen zij de 
vergeving. Met andere woorden: Als de profeten van schuld 
spreken, gaat het hun om de omkeer die het volk bereid maakt 
de vergeving te ontvangen. Het berouw ontstaat ook niet 
doordat de mens aangesproken wordt op schuld, maar ontstaat 
in een terugblik op het vergeven verleden. Zoals een ernstig 
zieke pas achteraf beseft wat hem is overkomen, zo wordt de 
mens door de genezende vergeving zich bewust wat er mis 
was. Een psalm zegt het zo: 'Bij U is vergeving opdat Gij ge
vreesd wordt' (Psalm 130:4). Met vrees is bedoeld eerbied, res
pect voor God. Nu, die ontstaat door de vergeving, ook in de 
vorm van de vreze die berouw genoemd wordt. Dan pas be
grijpt de mens ook waarom hij op schuld werd aangesproken. 
Dan pas verstaat hij hoe bevrijdend dat is, omdat het een alter
natief, een andere mogelijkheid schept. De schuld waarvan 
sprake is moet de mens ook op zich nemen: Zij is niet vanzelf
sprekend. Je kunt je er heel wel tegen verzetten en zeggen: 
Schuld? Het waren de omstandigheden, het was het lot, kort
om, anders handelen kon ik niet! Dan verbergje je, zoals Adam 
zich verborg. Het is verstandiger en gepaster te voorschijn te 
treden, zoals Adam ten slotte deed toen God hem riep, en te 
zeggen: Ik weet dat ik voor U verantwoording moet afleggen, 
want ik leef in deze wereld die mijn wereld is, met alles erop en 

. eraan. Hoe vind ik een uitweg uit de knoop van lot en schuld 
waarin ik ben? Welnu, die uitweg isje gegund door God. Hij 
zegt: Begin opnieuw met een schone lei. Ik reken het je niet 
aan. Het verleden hangt niet als een blok aan je been. Je bent 
vrÜ! Wij hebben in God een God die met ons een verbond 
sluit tegen het lot: we zijn niet gedoemd. Hij vergeeft ons de 
schulden. Hij betaalt de hypotheek voor ons. En gunt ons een 
nieuwe kans. Onbezwaard! 

Het verhaal uit Marcus 2 is één van de mooiste verhalen uit het 
evangelie die ik ken. De verlamde wordt door zijn vrienden 
neergelaten voor Jezus' voeten omdat ze bij Hem genezing 
voor hem zoeken. Hij draagt een verschrikkelijk lot die man: 



Hij is verlamd en kan niet lopen, ligt altijd op bed, kan niet 
werken, is arm, heeft niet te eten, is verdoemd en verworpen. 
En dan zegt Jezus à bout portant: Kind, uw zonden zijn u ver
geven! Waarom Hij het zo zegt daar moeten wij het nog over 
hebben. Vooralsnog winden de schriftgeleerden er zich over 
op. Zondevergeving is het prerogatief van God; zonden verge
ven kan God alleen. Mensen, ookjezus, kunnen dat niet. Daar 
is Jezus het mee oneens. Voor Hem is barmhartigheid en dus 
zondevergeving geen 'onmededeelbare eigenschap' van God, 
integendeel: De Zoon des Mensen heeft daartoe wel degelijk 
de macht. En de Zoon des Mensen is natuurlijk allereerst Jezus 
zelf, maar in Hem zijn alle mensen geïncludeerd. Jezus als 
Zoon des Mensen is inclusief; de term sluit zijn medemensen 
in. Matteüs eindigt zijn verhaal met de woorden: Dat God deze 
macht aan mensen heeft gegeven! En het is dat wat Jezus wil 
bewijzen! En dan vraagt Hij: Wat is makkelijker te zeggen: 
'Uw zonden zijn vergeven' of 'Sta op en wandel'? Er komt 
geen antwoord op deze retorische vraag. Het is duidelijk: het 
één - opstaan! - is controleerbaar, het andere - vergeven! -
niet. Het kan dus heel gratuit zijn te zeggen uw zonden zijn 
vergeven. Om te bewijzen dat de Zoon des Mensen de macht 
heeft om de zonde te vergeven zeg ik: Sta op, n'eem uw matras 
op en ga naar huis! En het gebeurde zoals Hij zei. Ds. K.H. 
Kroon zei eens: De man waggelde weg, voor hoe lang weten 
we niet, maar hij deed het! 

Jezus staat in de profetische traditie, als Hij begint met te 
zeggen: Uw zonden zijn u vergeven. Hij wil de ziekte niet als 
een onontkoombaar lot zien. Hij gaat er vanuit dat deze man 
door schuldgevoel verlamd is. Zijn benen weigeren dienst, hij 
kan niet lopen, want het leven is hem te zwaar geworden, de 
last van het verleden drukt te zeer op hem. Daarom vindt Jezus 
dat Hij deze mens allereerst op zijn schuld moet aanspreken, 
net als de profeten deden, maar niet op een onontkoombare, 
verlammende schuld, maar terstond op vergéven schuld: Een 
nieuw begin is mogelijk, een nieuw begin wordt gegeven. Het 
is dus verre van Jezus te zeggen: Deze man heeft iets geheims 
misdaan, dit of dat en daarom is hij verlamd. Dat mogen we er 
niet in lezen. Wel echter weet Jezus: Deze man behoort ook 
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tot de boze wereld, hij hoort erin thuis met zijn hebben en 
houden. Hij weet dat de man geen uitzondering is omdat hij 
ziek is, nee, dan eerder andersom: Hij is ziek omdat hij deze 
schuld deelt, voelt, beseft, eronder lijdt. Daarop spreekt jezus 
hem aan als Hij zegt: Uw zonden zijn u vergeven! En jezus 
maakt dit waar, maakt dit om zo te zeggen 'effectief, door de 
daad van de genezing. 

Als God vergeeft doet Hij het altijd voorafgaande aan het men
selijk berouw. Hij wacht niet met vergeven op het betoon van 
berouw. De schriftgeleerden hebben ongetwijfeld gedacht: 
Voordat God wil vergeven, moet Hij eerst berouw hebben ge
zien. Het is echter juist omgekeerd: God verwekt berouw door 
zijn vergeving. Want berouw is geen voorwaarde tot verge
ving, maar de enige wijze om de vergeving deelachtig te wor
den. De vergeving is geheel zonder voorwaarden, zij wordt 
zomaar gegeven, zij is abundant, overvloedig, gratis, om niet. 
En juist omdat zij onvoorwaardelijk wordt geschonken, zon
der enige eis, brengt zij berouw teweeg, juist omdat zij dat be
rouw niet eist maar stilzwijgend veronderstelt als passend ge
volg en als de enige wijze om de vergeving te aanvaarden. 

Het belangrijkste van dit verhaal is en blijft echter dat men
sen het recht hebben elkaar vergeving te schenken. Gods ver
geven is niet een voorrecht dat Hij voor zich behoudt, maar 
Hij vergeeft opdat de mensen elkaar ook zouden vergeven. 
juist daarin mogen we navolgers (mimètat) van God zijn (Efe
ziërs 5:r), zoals 'geliefde kinderen' altijd hun vader 'nadoen'. 
Wij mogen de ander vergeven om niet, zomaar, zonder be
rouw te verwachten. Dat is altijd weer de blokkade die op
treedt als het om vergeving gaat: Wij willen dat de ander be
rouw toont, om genade roept, door het stof gaat. En pas dan 
willen we misschien zo goed zijn te vergeven. Dat is niet wat 
God doet: Hij is anders, helemaal anders! En wij mogen der
halve ook niet zo zijn als we steeds weer blijken te zijn. Ook de 
vergeving hoort tot de liefde, die niets terugverwacht, die geen 
beloning of tegenprestatie vraagt. Zij is om niet! Wel echter -
maar dat is wat anders - wordt de vergeving niet aanvaard als 
zij geen berouw verwekt. Als de ander in zijn houding vol-



hardt, als hij in zijn daad verstijft, als hij niet tot inkeer komt, 
dan is de vergeving aan hem of haar verspild. Dan komt het 
aanbod niet aan. Met Gods vergeving is het evenzo: Zij kan al
leen in schuldbesef worden aanvaard, maar zij wordt niet gege
ven omdat wij berouw zouden hebben. Want berouw hebben 
we meestal niet voor de schuld is vergeven. Dan pas, als de 
schuld vergeven is, komt het berouw in alle hevigheid opzet
ten. Echt berouw heeft een mens alleen als hij de vergeven 
zonde indachtig wordt. 

De Heidelbergse Catechismus noemt in zijn antwoord 56 een 
aantal begrippen die nog een nadere toelichting behoeven. Het 
antwoord op de vraag wat vergeving der zonden is luidt: 'Dat 
God, om des genoegdoens van Christus' wille, al rilijne zon
den, ook mijn zondigen aard, waarmede ik mijn leven lang te 
strijden heb, nimmermeer wil gedenken, maar mij uit genade 
de gerechtigheid van Christus schenken, opdat ik nimmermeer 
in het gericht Gods kome.' 

a. Het genoegdoen van Christus. 
Het is niet een verdienste van Christus die uitgaat boven wat 
van Hem gevraagd werd, en die daarom aan zijn gelovigen ten 
goede komt. Jezus heeft nooit iets om de prestatie of verdienste 
gedaan. Hij is gehoorzaam geweest, ja ten dode gehoorzaam 
geweest en heeft daarmee gedaan wat hem paste: alle gerech
tigheid volbrengen. We kunnen ook zeggen: Hij heeft genoeg 
gedaan. Dit was nodig: meer niet, minder niet. Hij heeft het 
passende gedaan. Hij heeft gedaan wat wij moesten doen en 
niet gedaan hebben. Hij verwacht daarvoor geen enkele tegen
prestatie. Hij verwacht zelfs geen dankbaarheid. Als Hij met 
zijn daad dankbaarheid verwekt, dan is Hij daarvoor zélf dank
baar. Alle gevolg strekt Hem tot verwondering. Laat staan dat 
Hij verdienste zou willen verwerven. Nee, Hem is genoeg te 
doen wat God van Hem wilde. Niet dat dit Hem gemakkelijk 
viel: Hij had voor zich wel gewild dat de drinkbeker voorbij 
ging, maar Hij dronk hem toch leeg tot de bodem. Jezus kent 
een grote solidariteit in de schuld, waaronder Hij lijdt en ook 
sterft: Hij neemt die schuld op zich. Hij gaat er niet voor opzij, 
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Hij ontwijkt haar niet, maar trekt haar naar zich toe: Het is 
mijn schuld! Hij beschuldigt nooit de ander, maar de schuld op 
zich nemende brengt hij door die daad de ander wel in een cri
sis. Hij oordeelt niet om zelf niet geoordeeld te worden (vgl. 
Matteüs 7:1), maar juist als om ons geplaagde, als om ons door
boorde en verbrijzelde (Jesaja 53: 5) is Hij tot een oordeel. Juist 
omdat Hij zelf het oordeel droeg is Hij een oordeel voor wie 
dat beseffen. Paulus gaat zelfs zover eenmaal van Hem te zeg
gen: Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft God voor ons 
tot zonde gemaakt (n Korintiërs 5:2I). Hij draagt de gevolgen 
van de verlating, de verloochening en het verraad der leerlin
gen. Hij draagt de gevolgen van de valse religieuze inzichten 
en de angsten van de priesters. Hij draagt de gevolgen van de 
politieke berekeningen en de lafheid van de Romeinse stad
houder. Hij laat dat alles op zich aanlopen. Hij speelt niet de 
'verdrukte onschuld'. En zo kwam Hij de knoop van lot en 
schuld waaronder Hij zich begeven had te boven. Hij maakte 
zichzelf een vrij mens, niet door de onschuld te spelen, maar 
door de schuld op zich te nemen vanuit een diepe solidariteit 
in de schuld van het menszijn. Dat is zijn genoegdoening. En 
die genoegdoening is ons ten voorbeeld: We worden erdoor 
opgeroepen Hem na te volgen. Kom ga met Hem en doe als 
Hij. De genade die eruit voortvloeit is dus niet goedkoop, niet 
gemakkelijk en niet slap. Hij wil echt de wereld en de mens 
veranderen. Sinds Hem en door Hem weten we waartoe 
menszijn wezenlijk geroepen is: tot het overvloedige, het meer 
dan het gewone van de Bergrede, tot die vergevensgezindheid, 
tot die weerloosheid, tot die vijandsliefde, tot die inzet voor de 
naaste, als het moet ten dode. Met minder laat de wereld zich 
niet veranderen en verbeteren. Dat we op die weg vallen en 
tekortschieten is waar, het is misschien zelfs onvermijdelijk. 
Maar God ziet ons als navolgers van Christus aan in Hem, dat 
wil zeggen Hij gedenkt dat falen niet. Hij vergeeft het en laat 
ons opnieuw beginnen. Christenen zijn eeuwige beginnelin
gen (Franz Rosenzweig). Dat is waar. Maar het kan op een 
ogenblik in ons leven toch waar en werkelijk worden, zij het in 
beginsel: We doen dan echt een keuze en worden wat we zijn 
in Christus! 
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b. De 'zondige aard'. 
De uitdrukking heeft te maken met de leer van de erfzonde, 
die in het calvinisme altijd streng is toegepast. We moeten die 
leer niet te individualistisch uitleggen, alsof door de zondeval 
ieder mens erfelijk is belast met een kwaadwillige natuur. Erf
zonde is een ongelukkige term: Met erven (in biologische of 
juridische zin) heeft het eigenlijk niets te maken. De bedoeling 
is te zeggen dat de zonde ook een beelje lot wordt. Iets dat je 
niet wilt en toch doet, zoals Paulus daar in Romeinen 7 over 
spreekt: Het goede dat ik wil dat doe ik niet, het kwade dat ik 
niet wil echter wel! De mens leeft nu eenmaal in een geweld
dadige en onrechtvaardige wereld, een met leugen en bedrog, 
met haat en liefdeloosheid besmette wereld. Die wereld laat 
zich gelden, ook voor de goedbedoelenden, ook voor de wel
willenden, die zich proberen teweer te stellen. Geweld roept 
nu eenmaal (tegen)geweld op. En dat tegengeweld loopt uit de 
hand, dat escaleert tot razernij. Je raakt in een vicieuze cirkel, 
die draait en draait en het houdt nooit op. Je zou in een andere 
wereld moeten leven om er niet door besmet te worden. En zo 
is dat woord 'erven' in erfzonde bedoeld: besmetting als overer
felijkheid. Zoals de mensen van een besmettelijke ziekte zeggen: 
Hij is 'overerfelijk'. Levinas zei terecht, we lazen het boven 
reeds: 'Een mens is te laat geboren om onschuldig te zijn'. De 
Catechismus heeft zonder meer gelijk dat de strijd van een 
christenmens niet alleen gaat tegen de zonde, die hij zelf ge
daan heeft uit eigen vrije wil, maar ook tegen de vijandige en 
boze wereld waarin de mens leeft en tegen de aard van de mens 
die daarin woont, tegen de natuur van de mens die daarin past 
en voor wie de 'overerfelijkheid' , de besmetting geldt. Er zit 
ook een stuk lot in de zonde en dus ook wel tragiek: de erfzon
de, die we in zekere zin beter oerzonde kunnen noemen, bevat 
ook de schuldeloze schuld, die ons lot is en ons toch in de 
schuld verstrikt. Maar ook wat dit lot betreft worden we - be
vrijdend - aangesproken op schuld, omdat de solidariteit in de 
zonde nu eenmaal blijft gelden. Lieten we die niet gelden dan 
zouden we altijd de 'anderen' de schuld kunnen geven dat het 
mis is in de wereld: De 'anderen', de negers, de joden, de cri
minelen, de zigeuners, kortom allen die anders zijn dan 'wij', 
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de gelukkige bezitters van de 'goede wil'. De zondige aard is 
ons aller deel en daarom hebben we solidair te zijn in de 
schuld. Er loopt geen scheiding door de wereld van goeden en 
bozen. 

c. Het gericht Gods. 
Dit is een term die ons modernen niet meer ligt, vooral niet in 
de zin van een 'laatste gericht'. En dat isjammer, omdat het ons 
kan verhinderen het eigen oordeel te relativeren. Er wil mee 
gezegd zijn dat het God is die ons uiteindelijk beoordeelt en 
geen ander, geen medemens en ook wijzelf niet. 'Aan God', 
zegt Paulus, 'komt de wraak toe' (Deuteronomium ]2:35, Ro
meinen 12:19). Dat betekent voor Paulus dat ons mensen al
leen de liefde blijft en de liefde veroordeelt niet, zeker niet de
finitief Er is een middeleeuws verhaal over een twistgeding 
tussen een katholieke priester en een rabbijn. De priester zegt: 
'Onze God is een God van liefde en de God van jullie joden is 
er Eén van wraak'. De jood antwoordt:'Je hebt gelijk: Onze 
God laat aan ons mensen de liefde over en houdt de wraak 
voor zich'. Wij mogen liefhebben en dus nimmer' oordelen' in 
de zin van 'een eindoordeel vellen', 'verdoemen'. Natuurlijk 
oordelen we wel - er is niet omheen te komen - maar het 
moet altijd voorlopig zijn en nooit absoluut, altijd open en nooit 
afsluitend, altijd tastend en nooit vernietigend. Zelfs het defini
tieve vonnis van de hoogste rechtbank is betrekkelijk, omge
ven met vragen, altijd nog open voor revisie, aanvulling ofkri
tiek. Het kan alleen volstaan voorzover het iets van het 
eindoordeel van God weerspiegelt, maar het valt daar nooit 
me:e samen. En dat eindoordeel kennen we niet. Dat zal God 
ooit spreken. Daarom mag er ook nooit een doodstraf worden 
uitgesproken, want die straf is definitief en onherroepelijk, hij 
kan de verkeerde treffen en kent geen 'terug'. Onze vaders 
hebben daarom in het uiteindelijke en definitieve eindgericht 
van God geloofd en dat heeft nog niet plaatsgevonden, dat 
wordt nog verwacht, dat velt Hij en niemand anders. En van 
dit eindoordeel zeggen ze bovendien: Een mens komt niet in 
het gericht, hij zal niet veroordeeld worden, als hij geloof toont 
en de weg van Christus probeert te gaan, want dan wordt hem 
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de gerechtigheid van Christus geschonken. Hij wordt er als het 
ware mee overkleed als met een gewaad. Christus heeft het ons 
voorgedaan. Dat betekent: we proberen zijn weg te gaan, val
lend en opstaand. We maken dat nooit helemaal waar, we ha
len het niet, maar het kleinste begin ervan is toch, als ernstige 
poging, ook al is zij grotendeels mislukt, toch een bewijs datje 
het niet onbeproefd hebt gelaten. Maar Hij heeft het niet alleen 
voorgedaan en verwacht van ons navolging, Hij heeft het ook 
voor ons gedaan, plaatsbekledend: Hij is de eerste onder veel 
broeders en zusters. Hij is de eenzame baanbreker, Hij heeft de 
weg alleen gebaand. Aarzelend gaan ook wij op weg en volgen 
Hem na. Daar komt niet zo gek veel van terecht. We falen 
daarin ongetwijfeld allemaal. God - en daar gaat het om - ver
geeft dat evenwel, want hij weet hoe moeilijk het is, hoe steil 
de weg is die we moeten beklimmen, hoe smal de poort waar 
we door moeten en hoe zwaarbeladen en hoe zwak we zijn. 
Christus stelt zichzelf als eerste onder zijn eigen gericht. Hij 
oordeelt nooit zonder zelf onder dit oordeel te vallen. Zijn lief
de begint ons te overstralen: We zijn er in gerechtvaardigd en 
geheiligd, want ons oordeel is gedragen. Daarin is Hij transpa
rant van God zelf God velt zijn laatste oordeel niet zonder er 
zelf onder geleden te hebben. Het is juist zijn lijden dat ons 
oordeelt, niets anders. God oordeelt altijd indirect. Hij staat 
nooit boven of buiten zijn eigen oordeel. God staat niet boven 
zijn gericht, maar Hij is God in zijn gericht! Hij draagt het zelf 
Hij oordeelt nooit van boven, maar altijd van binnenuit: Hij is 
in zijn eigen oordeel zelf betrokken. Hij staat er niet buiten, 
maar lijdt eronder. Daarom is Hij mild en barmhartig, daarom 
is Hij groot van goedertierenheid. Gods laatste Woord is nog 
niet gesproken: Hij heeft 'ja' gezegd, maar nog geen 'amen'! 
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Hoofdstuk 9 

De tegenstellingen opgeheven 

Er zijn tot op de huidige dag drie tegenstellingen die de wereld 
verdeeld houden, drie vijandschappen die de wereld verscheu
ren: de rassen-, de klassen- en de seksentegenstelling. Wij zijn 
er nog niet in geslaagd hierin ook maar de geringste verande
ring, laat staan verbetering te brengen. Zelfs in het verdraag
zaamste klimaat wordje als zwarte mens door blanken gediscri
mineerd. De tolerantie houdt vaak op waar zij juist nodig is en 
dan wordt de donkergekleurde veracht, als minderwaardig be
handeld en naar de zelfkant van de samenleving verwezen. Je 
moet het maar eens aan Turken, Marokkanen, Somaliërs, Suri
namers, Antillianen en andere allochtonen vragen hoe zij het 
beleven in de Nederlandse samenleving te verkeren. Hoewel 
de joden geen ras vormen, zoals de nazi's voorwenden, weten 
zij zich ook nog altijd in hun veiligheid en hun bestaan be
dreigd. Inderdaad is in veel mensen het antisemitisme nog vi
rulent, als een venijnige bacil. De zogenaamde rassenvijand
schap is naar mijn mening een zaak van tegenstellingen op 
religieus en cultureel gebied die tot xenofobische reacties lei
den. Die tegenstelling heeft dus heel weinig met 'ras' te maken. 
Het ongenoegen en de angst worden eenvoudig op de ander 
geprojecteerd. Er bestaat altijd nog een onoverbrugbare, steeds 
dieper en breder wordende kloof tussen arm en rijk in de we
reld. Het is bij lange na de armen nog niet gegund zich een 
plaats onder de zon te veroveren en een deel van leven te krij
gen. Zelfs honger, dorst en onbehuisdheid zijn nog steeds niet 
bestreden. Hoewel er ontwikkelingshulp is gegeven - vaak van 
bovenaf, zonder rekening te houden met de wensen van de 
'bedeelden' - is de toestand niet echt veranderd en verbeterd, 
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eerder verergerd en verslechterd. Een zee van ellende omspoelt 
nog steeds het overgrote merendeel der mensen. Twee derden 
van hen leven nog op of onder de hongergrens. Uitgerekend 
onder hen woedden dan ook nog oorlog eh geweld, marteling, 
moord en doodslag. Vrouwen zijn in veel delen van de wereld 
nog tweederangs burgers. Zij hebben onvoldoende toegang tot 
de arbeidsmarkt. Zij werken in de huishouding en zwoegen op 
het veld, terwijl de man flaneert en zijn dolce far niente geniet. 
De vrouwen baren niet alleen de kinderen, maar moeten er 
ook alleen voor zorgen, ze opvoeden en voeden en kleden en 
dat alles zonder hulp. Opvang is er, ook in ons rijke land, on
voldoende ofhij ontbreekt. Vrouwen zijn kortom nog immer 
op zijn minst achtergesteld, maar meestal nog gewoon onder
drukt. Over elk van deze drie problemen zijn boeken vol ge
schreven. Niemand schijnt deze tegenstellingen en vijand
schappen te willen, maar ze zijn er nog altijd. Ze lijken 
onuitroeibaar. Waarom? Daar moet toch boze wil, daar moet 
toch kwade macht achter zitten. Dat kan toch niet toevallig 
zijn. De politieke wil ontbreekt, zo moeten we constateren, 
om er verandering in aan te brengen. Het is een eenvoudige 
maar diepe wijsheid die zegt: Waar onderdrukten zijn moeten 
ook, het kan niet anders, onderdrukkers zijn! 

Paulus heeft deze tegenstellingen ook waargenomen, ja hij 
heeft ze aan den lijve gevoeld. Hij noemt immers de vermelde 
tegenstellingen niet zonder hartstocht bij name. Hij heeft er 
onder geleden en legt zich er niet bij neer. Hij is ervan over
tuigd, dat de 'ene God, die besnedenen en onbesnedenen wil 
rechtvaardigen' (Romeinen 3:30), ook de 'ene God is die Va
der is van allen' (Romeinen 4:II,I2). Hij wil daarom die vij
andschappen overbruggen door een wederzijdse verzoening te 
bewerkstelligen, die de verschillen laat bestaan, maar de schei
ding, tegenstelling en vijandschap opheft. We willen in het 
vervolg van dit hoofdstuk wat nader bekijken wat hem daar
bij heeft voorgezweefd en hoe hij die verzoening heeft willen 
bereiken. 

In Christus is er geen sprake vanjood of Griek, luidt het eer
ste deel van de boodschap van Paulus (Galaten 3:28). Dat is een 
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oude en diepe vijandschap die in Christus wordt opgeheven en 
weggedaan. Waarschijnlijk is hij tweeduizend jaar na Paulus 
nog wel dieper dan toen de apostel zijn brief schreef Daarom 
klinkt het ons des te wonderlijker en ongelofelijker in de oren 
als de apostel zegt: Geen sprake van! Wij weten immers dat 
juist het christelijk geloof de tegenstelling heeft verscherpt en 
de vijandschap niet alleen gerechtvaardigd maar ook ontzaglijk 
verdiept heeft. Want de christenen zijn zich de erfgenamen van 
de joodse verkiezing gaan wanen en hebben gezegd: Wij zijn 
van nu af aan het ware Israël. De verkiezing van Israël werd 
daarmee vervallen verklaard en als afgedaan beschouwd. Het 
was om zo te zeggen een mislukt experiment van God geweest 
met de joden in zee te gaan. De joden moesten zich deze hun 
bestaan bedreigende theologie, die eigenlijk een verschrikkelij
ke ideologie is, wel laten aanleunen, want zij hadden op den 
duur geen enkel verweer tegen de overmacht van de christe
nen, die een overgrote meerderheid vormden. De christenen 
hebben de vervolging van de joden gesteund en zijn er ook zelf 
toe overgegaan en hebben zo in de loop der tijden veel joods 
bloed vergoten of doen vergieten. Een verschrikkelijke ge
schiedenis, die we nog altijd niet waar willen hebben en die we 
verdringen: We zwijgen erover, en niet eens echt beschaamd. 
Deze antisemitische tendentie der theologie is misschien niet 
de oorzaak van de sjoah, maar heeft wel het klimaat geschapen 
waarin deze moord mogelijk werd. We verwonderen ons dat 
de joden niet staan te dringen om met ons een gesprek te be
ginnen. Dat ze zo'n gesprek in feite vaak weigeren is hun goed 
recht. We zullen deze weigering moeten aanvaarden. We kun
nen en mogen niets opdringen, hoe graag sommigen onder ons 
ook een gesprek met Israël en de synagoge zouden willen aan
gaan. 

Hoe komt Paulus erbij iets geheel anders voor ogen te 
hebben en te verwachten? Wat bezielt hem? Dat kunnen we 
goed aflezen uit de teksten die hij ons heeft nagelaten, zijn 
brieven. Laten we beginnen met te stellen dat hij heel goed 
·weet dat Jezus van joodsen bloede is, zoals hijzelf trouwens 
ook is. En dat laatste is hij zich zeer bewust. Naar het vlees is 
Jezus eenjoodse mens. Hij komt uit het volk waaraan de ver-
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bonden en de beloften gegeven zijn. God heeft Israël verko
ren en zal daar nooit berouw van hebben. God is in die zin 
'de God van Israël': niet dat Israël Hem, maar dat Hij Israël 
verkoren heeft. En jezus is Eén uit Israël, Hij behoort tot dit 
volk. Toch zegt hij tegelijkertijd: In Christus is noch jood 
noch Griek. Wil hij dan eenvoudig het verschil opheffen en 
zeggen: Het zijn allemaal mensen. Spreekt hij vanuit een al
gemene mensheidsidee, die hij aan de werkelijkheid wil op
leggen? Ziet hij de grote verschillen niet tussen de mensen, 
verschillen die de mensheid niet behoeven te verdelen en te 
scheiden maar haar zouden kunnen verrijken? Nee, zo idea
listisch is Paulus niet. Hij is geen man van de Verlichting en 
zeker ook geen moderne democraat. Hij weet dat er mensen 
zijn, ongetwijfeld, maar hij kent ze in allerlei gedaanten met 
culturele, religieuze, sociale, persoonlijke en andere verschil
len. Voor hem ben je dus als jood mens of als Griek mens. 
Voor hem is iedereen mens in een bepaalde gedaante en los 
van zo'n 'vorm' bestaat de mens eenvoudig niet. Hij denkt 
niet dat hij het joodse en Griekse van de mens moet afstropen 
om een menselijke mens over te houden. Hij weet dat joden 
en heidenen beiden naar het ware menszijn op zoek zijn en 
het op een of andere wijze gestalte willen geven, ieder vanuit 
zijn cultuur, volksleven en traditie. Het is duidelijk dat hij als 
apostel het voor de joden wil opnemen bij de heidenen en 
voor de heidenen bij de joden. En daarbij denkt hij aan jood
se joden en heidense heidenen, aan besneden joden en onbe
sneden Grieken! Dat bewijst hij als hij Timoteüs laat besnij
den (Handelingen 16:1-3) en Titus niet (Galaten 2:3). Toch is 
het ook zo, en dat is doorslaggevend voor Paulus, dat hij juist 
in de jood jezus het ware menszijn heeft geschouwd. jezus, die 
het jood-zijn heeft vervolmaakt, deze jood bij uitstek, is voor 
hem het meest eigenlijke Mensenkind. Paulus is zelf jood, 
met huid en haar, zeker niet alleen maar formeel, maar ook 
materieel: Hij is getrouw aan de hele traditie van zijn eigen 
jood-zijn. Het is voor hem uiterst kostbaar, ja dierbaar, en hij 
wil het per se niet verloochenen of verraden. Hij heeft iets 
gevonden in de roeping en verkiezing van Israël dat hij onder 
de heidenen wil uitdragen. Hij verkondigt de Christus en die 
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was voor hem een joodse mens. Daar doet hij nooit iets aan 
af Dat is voor hem het onophefbare uitgangspunt van zijn 
prediking. 

Als hij dus zegt: in Christus is jood noch Griek, dan is hij 
zich bewust dat hij jood en heiden tot verzoening roept, maar 
wel in de naam van een jood. Overigens een jood die niet al
leen mens met de mensen wilde zijn, maar ook slaaf met de sla
ven. Niet een jood van de gevestigde joodse klasse, maar een 
gerechtelijk vermoorde, aan de slavendood uitgeleverde jood 
die door de religieuze machten van zijn volk was uitgestoten. 
Een verdoemde jood derhalve! Maar wel ondanks alles: een 
jood! Waar hij zich voor inspant is gemeenten te stichten van 
gelovenden in deze Jezus Messias. Daartoe roept hij allereerst 
de joden op: Hij begint zijn prediking ook meestal bij de syna
goge. Maar ook de heidenen of Grieken. Hij verwacht niet van 
hen dat ze daarvoor de verschillen vergeten en zij zich allemaal 
aan elkaar gelijkmaken. Hij wil zelfs omgekeerd dat joden zich 
laten besnijden als ze dat om een of andere reden niet zijn, 
want hij wil echt joodse joden. Terwijl hij tegelijkertijd vindt 
dat heidenen niet besneden dienen te zijn, maar rustig onbe
sneden kunnen blijven. Daarin wijkt hij af van de wijze waarop 
joden tot nog toe proselieten hebben gemaakt. Hij wil met an
dere woorden besnedenen en onbesnedenen bijeenbrengen: 
Joodse joden en Griekse Grieken. Hij wil de verzoening van 
tegendelen. Voor hem is dit experiment van verzoening een 
consequentie van de verzoening die God in Christus teweeg 
heeft gebracht: de horizontale uitwerking ervan. Hij weet dat 
dit niet gemakkelijk zal zijn en zijn brieven zijn ook vol van 
pogingen conflicten, twisten en wrijvingen tussen de beide 
groepen te beslechten. Maar, zegt hij, ze moeten beproeven 
samen te zijn, één te zijn in Christus. Ze moeten leren de ander 
te laten voorgaan, hem uitnemender te achten dan zichzelf en 
hem lief te hebben. Dat is moeilijk, dat lukt maar slecht en half, 
dat gaat met vallen en opstaan, maar het moet worden gepro
beerd. Voor Paulus is er alles mee gemoeid dat het slaagt. Deze 
verzoening tussen vijanden vormt het hart van zijn evangelie
prediking. 
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In Christus mag er geen sprake zijn van slaaf of vrije zegt Paulus 
(Galaten 3:28). Ook deze tegenstelling wil Paulus opheffen. 
Niet dat hij van zins is of in staat zou zijn de slavernij af te 
schaffen. Dat is voor hem totaal ondenkbaar en geheel onmo
gelijk. Daarvoor was nog bij lange na de tijd niet rijp. Je moet 
dat vergelijken met de kinderarbeid die heden ten dage nog in 
de wereld plaatsvindt. Die kun je ook niet van vandaag op 
morgen afschaffen. Je moet dan eerst geduldig de voorwaarden 
waaronder die arbeid noodzakelijk en onvermijdelijk is, weg
nemen. En in die tussentijd moeten de werkende kinderen, 
geholpen door volwassenen, opkomen voor hun menselijke 
belangen. Zo is het in Paulus' dagen met de slavernij. Als hij 
zegt dat die tegenstelling in Christus niet geldt, bedoelt hij dat 
werkelijk, niet alleen geestelijk maar ook materieel. In zijn 
brief aan Filémon schrijft hij dat ook. Hij kan de gevluchte slaaf 
Onesimus niet bij zich houden. Daarvoor heeft hij geen inko
men genoeg. Hij kan hem geen levensbasis geven, want hij kan 
hem niet betalen. Daarom stuurt hij hem terug naar zijn oude 
heer, Filémon. Aan hem schrijft hij: 'Denk erom, hij is in het 
vervolg je broeder, niet langer je slaaf, in Christus niet, maar 
ook niet in het 'vlees' (in de historische werkelijkheid)'. Hij is 
wel slaaf voorzover hij je dienstbaar mag zijn, maar hij mag niet 
als slaaf worden behandeld. Hij mag wel het oude werk van de 
slaaf blijven verrichten, maar je mag hem niet meer als slaaf be
schouwen. Slaaf en vrije moeten elkaar in Christus leren er
kennen en nu reeds als nieuwe mensen met elkaar omgaan. Ze 
moeten leren als verzoenden te leven. Ze zijn broeders en zus
ters! Daarmee kiest Paulus zeker partij voor de slaven en slavin
nen! En dan komt er iets heel belangrijks voor Paulus: Jezus 
zelf immers wilde ook slaaf zijn. Hij had voor het bestaan van 
een slaaf gekozen volgens Paulus (zie Fili ppenzen 2:7, waar 
overigens morphè 'gestalte', niet in de zin van 'uiterlijke vorm', 
maar van 'wezen' betekent, zoals in vers 8 schèma ook geen 'ui
terlijk' (NBC) betekent, maar juist innerlijke houding). Hij weet 
dat het heel iets anders is de vrijen in naam van de slaaf te roe
pen dan andersom de slaven in naam van de vrije. In het laatste 
geval komen de slaven in drommen aan, want er is waarschijn
lijk wat te halen, maar tot enige verzoening komt het niet. Wie 
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zou het de slaven echter kwalijk nemen. Maar roep je, zoals 
Paulus, de heer in naam van de knecht, de rijke in naam van de 
arme, dan ga je de moeilijkste weg, maar wel de enig begaan
bare als het gaat om verzoening en een andere, nieuwe toe
komst. Zoiets wil het zeggen als Paulus zegt: In Christus, die 
slaaf wilde zijn, is slaaf noch vrije. De universaliteit is alleen te 
bereiken als je van onderaf begint. Alleen vanuit partijdigheid 
is een zuiver, onpartijdig oordeel mogelijk. Van bovenaf kan 
hij alleen maar verdrukkend en dus onvruchtbaar worden op
gelegd. Paulus heeft ongetwijfeld met dit messiaanse program 
dynamiet gelegd onder de slavenmaatschappij. Maar het duur
de nog vele, vele honderden van jaren voor hij werd afgeschaft, 
als hij al is afgeschaft. Hebben we niet de stabiele, immobiele 
slavenmaatschappij waar ieder op zijn plaats bleef en levenslang 
slaaf bleef, ingeruild tegen de veel mobielere, veel flexibelere 
gehuurde arbeider, die overal kan optreden en ontslagen kan 
worden als het zo uitkomt? Is dat in alle opzichten een verbete
ring? Ja, hebben we de slavernij wel echt afgeschaft? 

Aan de bewering van Paulus dat er in Christus geen sprake 
mag zijn van man ofvrouw, moet - om zijn woorden goed te 
begrijpen - een kleine beschouwing over de figuur van Chris
tus voorafgaan. Hoewel de maagdelijke geboorte in de brieven 
van Paulus voorzover ik weet geen rol speelt, ga ik ervan uit 
dat hij deze gedachte gekend moet hebben. Het argument e si
lentio mag hier niet gelden. Die leer der viriginiteit zegt: ] ezus 
had geen aardse vader maar is verwekt door de Heilige Geest; 
zijn moeder heeft Hem 'maagdelijk' ter wereld gebracht. Wij 
zouden er verkeerd aan doen deze leer historisch letterlijk te 
nemen. Wat mij betreft: Ik houd het erop dat] ozef zijn vader 
was. Daar pleit ook voor dat de geslachtregisters op] ozef uitlo
pen (Matteüs) of met hem beginnen (Lucas). Men wil echter 
met de le~r van de virginiteit zeggen: Pas op,]ezus hoort tot de 
rij van wonderlijk geborenen van het Oude Testament, hij be
hoort in de rij van Isaak en Samuël, en dat betekent: Hij is on
verwacht geboren, een 'boventallige', een 'mens te veel' (Ge
zang 491:2), om zo te zeggen een kind van de belofte; Hij is 
maagdelijk geboren. Hij hoort niet tot de geschiedenis van de 
mannen, Hij hoort niet tot de geschiedenis van de macht en de 
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strijd om de macht. Hij hoort eerder in de vrouwengeschiede
nis thuis, die een historie is van onderdrukking en achterstel
ling. Hij hoort ook onder dit aspect, net als in het geval van het 
slaafzijn, aan de onderkant van de samenleving. Hij hoort ook 
in dit opzicht tot de verdrukten en beledigden, op wie de ze
gen van de ware God rust. 

Dit moeten we weten als het erom gaat te verstaan wat Pau
lus met zijn opmerking bedoelt. Hij wil natuurlijk niet het ver
schil tussen man en vrouw uitwissen. Vive la petite différence! 
Overigens is het verschil helaas niet zo klein als we naar de ge
schiedenis kijken en de daarin plaatsvindende seksenstrijd. 
Tussen de beide seksen bestaat sinds vele eeuwen een niet te 
dichten kloof die nog lang niet overbrugd is. Hij wil al die ver
schillen niet ontkennen of negeren, maar juist opgemerkt en 
erkend zien. In Christus echter mag dat alles niet tot een schei
ding leiden. Ze mogen samen optrekken en hun verschillen 
trachten een plaats te geven zonder dat dit tot een strijd voert. 
Hij wil verzoening. In de eerste brief aan de Korintiërs zegt hij 
dat een vrouw die met een ongelovige man getrouwd is of een 
man die met een ongelovige vrouw getrouwd is de andere par
tij niet moeten verstoten, omdat die in de ander geheiligd is (I 
Korintiërs TI3v.). Het is hem dus ernst met het experiment 
der verzoening. Hij probeert tot een echte verzoening van de 
seksen te komen. En hij doet dit door beiden, man en vrouw, 
te roepen in naam van de Messias Jezus, die niet tot de man
nengeschiedenis behoort en die niet alleen jood en slaaf, maar 
ook een 'vrouwelijke' man was, een maagdelijk geborene. 

Als we nagaan wat het betekent dat Paulus dit experiment 
der verzoening is aangegaan en dat hij het heeft geïnaugureerd 
in die oude wereld, dan beseffen we hoe belangrijk dit geweest 
is. We beseffen echter ook hoezeer wij dit visioen, deze doel
stelling kwijt zijn geraakt en hebben verloochend. De kerk 
heeft er zich uitermate weinig aan gelegen laten liggen en zelfs 
vaak het omgekeerde gedaan. Ook in Nederland hebben wij 
nog gesegregeerde gemeenten, apart voor zwarten en blanken. 
Want, zeggen we, zwarten zijn immers anders, emotioneel en 
motorisch, dus moeten ze maar een eigen kerk hebben, en sek
sueel zijn ze ook anders, dus moeten ze van onze vrouwen af-
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blijven! We laten mensen die op een andere manier hun geloof 
tot uitdrukking brengen meestentijds nog links liggen. Ze zijn 
immers anders en dat is hun van harte gegund - discriminatie 
verhult zich altijd in tolerantie: zij mogen hun eigen gemeente 
vormen! De gemeenten kennen geen of nauwelijks mensen uit 
de armste kringen. De proletariërs zijn toen de urbanisatie be
gon meteen ook geseculariseerd, dat wil zeggen, uit de kerk 
verdwenen. De kerken zitten vol met min of meer gegoede 
burgers, soms met een kwaad, meestal (wat nog erger is) met 
een gesust geweten. En de geschiedenis van de emancipatie 
van de vrouw in de gemeente is bepaald niet glorieus verlopen. 
We zijn in de hervormde kerk pas na grote aarzeling voorzich
tig aan vrouwelijke ambtsdragers begonnen toen de mannen 
het lieten afweten. In de wereldkerk zijn we zelfs aan de vrouw 
in het ambt nog helemaal niet toe. Een verzoening vanjood en 
heiden is nog lang niet in zicht. Het bewustzijn dat de kerk het 
gesprek met Israël niet zozeer te voeren heift (Israël weigert het niet 
ten onrechte) maar wezenlijk is, dat we bij elkaar horen als moeder 
en kind is nog bij lange na niet doorgedrongen. Laat staan dat 
wij het tot ons zouden laten doordringen, dat Israël in de oecu
mene niet ontbreken mag. Zonder de synagoge is de oecume
ne incompleet, is zij niet wat ze zijn moet, ontbreekt het meest 
wezenlijke element. Een lange geschiedenis van verguizing en 
vervolging heeft ons echter zo van elkaar vervreemd, dat de 
kerk, als het goed is, de komende honderd jaar alleen maar 
heeft te zwijgen en te luisteren. 

We zijn dus heel ver afgedwaald geraakt van Paulus' experi
ment. Wat Paulus met verzoening bedoeld heeft, als het om de 
mensen onderling gaat, speelt in de kerk nauwelijks of niet een 
rol. Als de tekenen niet bedriegen zijn we ook niet van plan 
ons die kant uit te ontwikkelen. We zijn helemaal niet van plan 
de deuren en de ramen van de kerk open te doen, een frisse 
wind te doen waaien en de 'anderen' binnen te laten. We 
trachten bij elkaar te houden wat we nog van de slinkende ge
meente overhebben, maar een revolutionair initiatief der ver
zoening ontwikkelen we niet. Ik zeg niet dat er niets aan ge
daan wordt, maar wat er gedaan wordt is een zaak van groepen 
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mensen, die als hobbyisten worden gezien. Ze worden getole
reerd, zoals we heden ten dage alles plegen te tolereren. Men 
laat ze voor-vijf-centen-verdraagzaam als men is hun gang 
gaan, maar geloven doen we er niet in en heimelijk hopen we 
ook dat het niet lukt. Misschien, denk ik soms, zal de kerk als 
instituut, zoals die nu nog is, ondergaan en verdwijnen. Niet 
dat ik dit hoop, want al is de kerk nog zo religieus, ergens in de 
kerk leeft het geloof, de liefde en de hoop nog. En die breekt er 
ook steeds weer doorheen. En daarom blijf ik de kerk ook 
trouw, ik hoop tot mijn laatste snik. Maar áls de kerk ver
dwijnt, en de tekenen wijzen erop, zijn we dan verloren? Nee, 
ook dat geloof ik niet. Dan gaan we door in kleine gemeenten, 
die enerzijds het profetische en evangelische verhaal levend 
houden door het te vertellen en uit te leggen en die anderzijds 
het experiment der verzoening gestalte geven. We gaan door 
cellen van mondigheid en gewetensvorming gestalte te geven. 
Het hindert dan niet dat dit alleen in kleine groepen gebeurt. 
Want kleine groepen zijn kiemcellen van de toekomst: Ze 
scherpen het geweten door hun voorbeeldigheid. Kortom: ze 
hebben 'macht' in de zin van de Messias: Ze kunnen niets af
dwingen en moeten dat ook niet willen. Maar ze kunnen wel 
overtuigend zijn door te tonen hoe vrede en gerechtigheid tot 
stand komen, namelijk door de liefde die de ander laat voor
gaan, hem voluit de ruimte geeft, liefde die denkt en handelt 
vanuit de ander en zo verzoening tussen mensen bewerkstel
ligt. Paulus' experiment mag nooit worden vergeten: Het blijft 
voorbeeldig ook voor onze tijd en het moge opnieuw in alle 
hevigheid opbloeien. 



Hoofdstuk 10 

Openbaring van het verborgen' hart 

Openbaring kan nooit een bevestiging zijn van iets dat wij uit 
andere bronnen reeds weten. Openbaring is overbodig als wat 
geopenbaard wordt ons reeds bekend zou zijn. Openbaring is 
altijd verrassend, onverwacht, nieuw, er komt een verborgen
heid aan het licht. Openbaring is ook nooit een aanvulling op 
wat wij uit andere, elders opgedane kennis al weten. Het is 
geen zinrijk of minder zinrijk extra boven het algemeen geldi
ge. Het is ook niet zo dat de verborgenheid die aan het licht 
komt, ontraadseld wordt en nu in den vervolge geen verbor
genheid meer is, maar voorgoed verhelderd zou zijn. Wat geo
penbaard wordt, wordt nooit op het vlak van algemeen toe
gankelijke kennis getild. Nee, de verborgenheid blijft even 
verborgen zoals zij vroeger was, maar komt als verborgenheid, 
als geheimenis aan de dag. De verborgen God blijft verborgen, 
ook in zijn openbaring: Het is juist zijn verborgenheid die Hij 
openbaart Gesaja 45: I 5). Openbaring is altijd bijzonder en 
voorzover ze algemeen kan worden wordt ze dat altijd weer 
vanuit die bijzonderheid. We spreken dan ook van openbaring 
der verborgenheid. 

Dit klinkt allemaal rijkelijk abstract. We zullen proberen het 
wat concreter te maken. Openbaring is dat God de mensen een 
blik in zijn verborgen hart gunt, Hij laat zich in zijn diepste 
wezen zien. Dat wil niet zeggen dat de mens, na dit plotseling 
ontvangen inzicht, nu in den vervolge precies weet hoe de 
diepten van Gods wezen en de verborgenheid van Gods hart 
eruit zien. Het hart van God blijft verborgen; het blijft Zijn 
hart, dat in Hem en uit Hem spreekt. We kunnen Gods hart 
niet van het mysterie ontdoen, zijn wezen niet publiek en in 
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die zin 'openbaar' maken. Het is zo dat God sprekende daden 
heeft gesteld die de mens in een flits van verlichting iets doen 
verstaan van wat daar in dat hart leven moet. Die flits leidt tot 
een helder verstaan - 0 zo is het! - maar niet tot een weten en 
kennen buiten dit moment om. Dan zou je nooit meer enige 
openbaring nodig hebben als ze eenmaal geschied is. Dan zou 
het geopenbaarde los van het openbaringsmoment tot algeme
ne kennis worden. Dat is niet zo. Steeds weer worden we op
nieuw bepaald bij het openbaringsmoment om van God iets te 
verstaan. Openbaring wordt in een flits gezien, in een ogenblik 
verstaan: Dat moment krijgt geen uitbreiding, al blijft de open
baring wel nawerken in het gemoed en het verstand. Die na
werking blijft echter gebonden aan het openbaringsmoment; 
zij kan en mag zich daarvan niet losmaken. De voeding van de 
opgedane kennis moet altijd weer van de openbaring zelf ko
men. God toont blijvend zijn hart in het geschieden van de 
vestiging van zijn Naam, in het geschieden van de onthulling 
van zijn Wezen. 

Openbaring is dan ook geen les die wordt gegeven, geen 
verbale mededeling, maar openbaring geschiedt. Dat wil zeggen: 
openbaring is dat God zijn hart openlegt in betrouwbare, on
weersprekelijke, waarachtige daden. God handelt en de mens 
zegt in verwondering: 0, is Hij zo! Het gaat er in de Schrift 
om, dat God zich als de God van het verbond, de Minnaar van 
mensen laat zien. God bewijst met zijn daden dat Hij de men
sen liefheeft. Die daden spreken van wat in zijn verborgen hart 
leeft. Het blijft een mysterie dat Hij ons liefheeft. Maar in het 
geloofin wat Hij door zijn daden zegt, 'weten' we dat het waar 
is: Hij is er voor ons. Dat weten noemden onze vaderen: de 
'kennisse Gods'. Dat is een bevindelijk woord om uit te drukken 
dat deze kennis heel bijzonder is, niet vanzelfsprekend, maar 
veITassend en alleen in en vanuit het geloof toegankelijk: ken
nisse Gods! Dat liefhebbende hart kunnen wij ons niet toe-ei
genen alsof het door de openbaring ons bezit zou worden, 
waarover we beschikken konden: God heeft ons lief, dat is een 
feit, dus leven we onbezorgd, onaangevochten vanuit die ge
garandeerde zekerheid. Zo is het niet. Het is geen zaak van se
curitas, maar het is een zaak van vertrouwen, van fiducie in 
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Gods openbaring van zijn verborgen hart. Dat kan vanuit de 
openbaring ongetwijfeld een zeker weten en een vast vertrou
wen zijn, maar nooit iets dat een' andere garantie heeft dan in 
en door de openbaring zelf gegeven wordt. Het zekere weten 
is nooit zonder enige aanvechting. Geloof blijft ook, zegt Lu
ther, desperatio fiducialis , dat wil zeggen getrooste wanhoop. Het 
hart blijft het hart van God en God blijft vrij in zijn handelen. 
Hij is een bewogen God en als bewogen God kan Hij alleen in 
zijn openbaring, in zijn daden en woorden gekend zijn. De 
liefde is zijn geheim, zijn vrijheid, zijn gunst, zijn daad. Hij is er 
zelf het vrije subject van en blijft dat ook. We worden door 
God en zijn genade niet weggehaald uit de solidariteit met de 
menselijke wanhoop en vertwijfeling. Wel mogen we ons in 
die wanhoop en vertwijfeling getroost en bemoedigd weten. Ja 
z~lfs mogen we in het geloof weten 'wedergeboren (!) tot een 
levende hoop' te zijn. 

Openbaring is dus altijd zelfopenbaring: God openbaart 
zichzelf, Hij gunt ons een blik in zijn hart, Hij en Hij alleen. 
Die zelfopenbaring, waarvan God het eeuwige subject is, is een 
'epifenomeen' van zijn daden van erbarmen en goedertieren
heid. Daarom heten die daden dewarim in het Hebreeuws: Dat 
zijn woorden die daad en daden die woord zijn. Hij kan het 
niet laten de mens te zoeken, hem achterna te gaan en zich te 
erbarmen over hem. Zo is Hij nu eenmaal en het blijkt in wat 
Hij doet. Dat wordt ons steeds weer verteld in de oude verha
len. Daarmee 'verraadt' God hoe Hij ons gezind is, hoe Hij 
over ons denkt. En dat is Gods zelf openbaring! God zégt niet 
dat Hij ons liefheeft en wij moeten nog maar afwachten of Hij 
het ook waarmaakt. God heeft ons metterdaad lief en door die 
daad openbaart Hij zich als de Liefhebbende. De beminde an
der krijgt omdat deze liefde hem overkomt daarmee een 'we
dervaren' dat hem voorgoed stempelt. Hem overkomt iets, 
hem wedervaart iets dat hij niet vergeten kan. Hij heeft liefde 
ervaren. De kennis der openbaring is kennis der liefde, maar 
geen uitwendige kennis, geen aangeleerd weten, maar liefde als 
iets dat een mens overkomt en dat hij of zij ervaart. Die kennis
se Gods heeft hij dus vanuit het wonder dat aan hem is ge
schied. Hij kan het nergens anders door weten dan door dit 
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wonder der openbaring dat hem overkomen is. God heeft zich 
verrassend voor hem ingezet, hij is erdoor verwonderd en ver
bijsterd, hij zegt: Ik heb liefde geproefd! 

Uit het voorgaande is wel al duidelijk dat openbaring en verzoe
ning verwante termen zijn, want willen we verstaan wat open
baring inhoudelijk is, dan moeten we over Gods zoekende liefde 
spreken, anders blijft het abstract en begrijpen we het niet echt. 
Dat komt in Jesaja (65:I) prachtig tot uitdrukking. God wendt 
zich tot mensen die hem niet zoeken, die niet naar hem vragen, 
die zich veeleer van Hem afkeren. Het volk staat met de rug naar 
God gekeerd. Hij treedt te voorschijn en wordt niet gezien. Hij 
moet roepen om de aandacht te trekken. Ze moeten zich omke
ren om Hem te ontwaren. Er is een oud rabbijns verhaal dat 
hierop zinspeelt. Het vertelt dat God is als kinderen die verstop
pertje spelen. Eén kruipt weg en de anderen moeten zoeken. 
Maar terwijl die ene in zijn schuilhoekje zit, vergeten de anderen 
het spel en zoeken niet meer. De verstoppeling zit maar te wach
ten en merkt dat hij niet meer gezocht wordt. Eindelijk treedt hij 
maar naar voren en roept: Hier ben ik, hier ben ik! Zo gaat het 
God, zeggen de rabbijnen: Hij wordt niet meer gezocht. Hij 
wacht op ons zoeken, maar tevergeefs. We hebben ons afge
keerd en zijn Hem vergeten en met andere zaken bezig. 

Die profetische boodschap zegt ons wat openbaring is: God 
roept 'Hier ben Ik, hier ben Ik' tot mensen die Hem de rug 
hebben toegekeerd. Ze zullen zich moeten 'omkeren' (beke
ren) om te zien wie Hij voor hen is. Als God zich door zijn 
daden laat kennen, is dat altijd een daad van verzoening. God 
verzoent zich met de mensen die Hem totaal vergeten zijn, die 
Hem negeren en niet kennen, niet willen kennen. Hij laat zich 
zien aan hen, terwijl ze niet naar Hem vragen of Hem zoeken. 
We kunnen dus zeggen openbaring = verzoening. Jesaja 53 
ze:gt ditzelfde op een zeer ontroerende manier: Er wordt ge
sproken over de openbaring van de arm van de Heer. De arm is 
de kracht en de macht van God. En dan wordt er verteld van 
een gestalte zonder aanzien en zonder luister, een verachte. Hij 
wordt gehouden voor een geplaagde en door God geslagene en 
verdrukte, maar hij heeft onze ziekten op zich genomen en 
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onze smarten gedragen. Onze ongerechtigheden hebben hem 
verbrijzeld. Wij dwalende mensen, wij onrechtplegers hebben 
hem mishandeld. Maar hij liet het gebeuren en deed zijn mond 
niet open. Vanwege dit plaatsbekledende lijden zal hij een lang 
leven zien tot verzadiging toe. Hij zal machtig zijn, omdat hij 
zijn leven heeft gegeven. Dat is volgens Jesaja de arm van God: 
Zoals deze knecht is, zo is Gods macht. Hij gaat op onze plaats 
staan en doorlijdt wat wij moeten lijden: Hij deelt erin, terwijl 
wij ons afwenden. Dat is de zoekende en verzoenende God. 
We weten eigenlijk niet precies wie die gestalte is, de rest van 
Israël of een koning of nog een ander. Het doet er niet toe. Die 
totale inzet van de tsaddik, waarvan deze tekst spreekt, heeft de 
mensen de ogen geopend voor het messiaanse, solidaire lijden. 
Dat is een ervaring zonder weerga voor hen geweest. Zo'n die
pe lijdensweg is ook Jeremia gegaan. Hij is een toonbeeld van 
wat in Jesaja 53 wordt gezegd over het plaatsvervangende lij
den van de mens die zich voor de ander stelt en zich voor hem 
inzet, als het moet ten dode. 

Dit stuk heeft ook een geweldig 'utopisch overschot' (Ernst 
Bloch). Daarmee bedoelt Bloch dat in de tekst veel wordt ge
zegd wat de toenmalige werkelijkheid niet kon vatten en be
vatten. Het is een inzicht in het lijden dat meer is dan toen en 
misschien ooit is waargemaakt, hoe waar het op zichzelf ook is. 
Er zit dus een overschot van utopie in. De tekst verkondigt 
meer waarheid dan toen waar kon worden. Het is dan ook de 
beslissende inspiratie van Jezus geworden. Hij heeft eruit ge
leefd van het begin tot het einde. Hij had op elk moment van 
zijn leven deze tekst voor ogen. Deze opdracht was het die Hij 
volvoerde. Hij wilde deze weg en geen andere gaan. Hij wilde 
vervullen wat hier gezegd werd. En inderdaad deze weg is Hij 
ten einde toe afgelopen, zodat van Hem terecht wordt bele
den: Hij is 'God in het vlees'. Als we Hem zien, zeggen we, 
verwonderd, de arm van God! Als er een God is, dan is Hij als 
Hij. En als we Hem zien, twijfelen we niet langer aan God: Hij 
is er! Zonder Jezus zou ik atheïst zijn, maar Hem ziende roep 
ik: Zo moet God zijn! En omdat Jezus deze zware, onbegaan
bare, menselijke en tegelijk bovenmenselijke weg in Gods 
kracht ging - anders zou het Hem onmogelijk geweest zijn -
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moet God er ook zijn. Het kan eigenlijk niet anders. Jezus 
heeft Hem om zo te zeggen bezworen! Hij riep Hem aan als 
Abba en Hij is Vader van ons geworden. Door Jezus twijfelen 
we niet aan zijn 'bestaan'. 

Alleen deze Mens overwint, alleen Hij is openbaring van 
God. Uiteindelijk is het niet de onweerstaanbare veerkracht 
die het leven bewaart en behoudt, is het niet de menselijke vi
taliteit die in het einde overwint, maar de solidaire liefde die 
zijn leven geeft voor de ander: De liefde is sterk als de dood, 
zegt het Hooglied, maar van deze plaatsbekledende liefde kan 
gezegd worden dat zij zelfs sterker is dan de dood. We geloven 
dat deze Mens zegeviert: Hij is h~t die door zijn liefde-in-actie 
mij geloof en verwachting schenkt. Het gebeuren met Hem is 
openbaring van wat God voor ons is. Hij openbaart de 'logos' 
van de geschiedenis, dat wil zeggen het Woord dat over de his
torie gelding heeft en dat de historie tot echte geschiedenis, 
geschiedenis met een open toekomst, maakt: De duisternis zal 
het afleggen tegen het licht. De heilsgeschiedenis is geen aparte 
geschiedenis, maar wijst aan dat het in de menselijke geschie
denis ten slotte om heil, om 'heelwording' gaat. God sprak in 
den beginne: Er zij licht. En dat werk laat Hij niet varen. Zijn 
licht schijnt in de duisternis van de historische wereldnacht. 

Openbaring overweldigt de mens als een gebeuren. Liefde 
komt altijd van de andere kant, onverwacht, verrassend, onver
diend. God zegt ons in de Messias: Ik heb u lief. Dat is geen 
loutere verklaring, maar liefde metterdaad. Openbaring is 
nooit alleen maar verklaring, zelfs geen liefdesverklaring. Zo'n 
verklaring immers kan vals zijn! God bewijst zijn liefde jegens 
ons en zo verklaart Hij haar, niet andersom. De werkelijkheid 
van Gods liefde gaat vooraf aan haar aankondiging en verkla
ring: God heeft de mensen lief, Hij bewijst dat met zijn daad 
der verzoening en daarmee heeft Hij zijn liefde ook verklaard 
(niet andersom). God heeft ons lief. Dat zegt Hij niet, maar dat 
doet Hij en zo zegt Hij het. De Mens Jezus is het opgerichte 
Woord der verzoening, Hij is de Heelmaker die zichzelf liet 
breken. Als de woorden 'Ik heb u lief alleen maar een woord 
zijn van onszelf tot onszelf, als dat woord - om met Kuitert te 
spreken - alleen maar' een woord van beneden' is, dan zegt het 
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niets en bevestigen we daarmee onze eenzaamheid. Natuurlijk 
mag het een woord zijn waarmee wij onszelf moed inspreken 
(het mag ook wel een woord van beneden zijn), maar het is 
gegrond in de werkelijkheid van het bevrijdende gebeuren, dat 
de naam draagt van de Messias Jezus. Als we Hem belijden zeg
gen we iets van beneden dat van omhoog geldt! Als dit niet zo 
was, zijn en blijven we fundamenteel 'allein auf weiter Flur', 
eenzaam, aan onszelf overgeleverd, vertwijfeld en verlamd. De 
chaos zal ons dan overmeesteren. Maar het is niet zo! Hij heeft 
ons lief en bewijst dat in zijn daden. Dat is het verhaal dat we 
mogen vertellen - maar het is niet zomaar een verhaaltje: Het 
getuigt van wat 'meerder is dan ons hart' (I Johannes 3:20), het 
getuigt van 'de dingen die boven zijn' (Kolossenzen 3:1, 2). 

Er is in het doxologische begin en einde (art.1 en 19) van FU/1-
dammtm m perspectievm va/1 belij'dm een uitdrukking waar ik 
nog de vinger bij wil leggen. In art. I wordt gezegd: God die 
alles doet om Zijns Zelfs wil, doet daarom en daarin alles ter 
wille van zijn schepselen. En in art. 19 wordt gezegd: Wij loven 
God die redenen uit zichzelf nam om de wereld in haar ver
vreemding met zich te verzoenen en te herscheppen tot zijn 
Koninkrijk. Die twee uitdrukkingen zeggen hetzelfde en zijn 
beide oud-vaderlijke zegswijzen. God doet de dingen om 
Zijnszelfs wille, niet om onzentwille, maar geheel en al uit en 
door Zichzelf, op eigen initiatief, uit volledige vrijheid, 'vrij
machtig', zoals men vroeger zei. Hij reageert niet op ons en 
onze afkerigheid en afwending. Die ziet Hij als het ware niet; 
Hij negeert haar. Hij zoekt ons omdat Hij ons liefheeft van 
eeuwigheid. God handelt, redenen uit zichzelf nemend. De 
reden dat God ons ontmoeten wil, komt uit Hemzelf Hij doet 
het voor ons, maar niet om ons: Hij doet het allereerst voor 
zichzelf Het is geen toevallige actie, omdat wij daarom vroe
gen, want dat deden we niet en het zou onvoldoende grond 
zijn. Het is wezenlijk voor Hem, Hij moet het vanuit zichzelf 
doen, omdat Hij zo is. God laat ons niet los, omdat Hij aan 
zichzelf vasthoudt. Er ligt een vast fundament onder Gods ver
zoenend werk: Hij openbaart er zijn wezen mee. Hij kan niet 
anders zijn dan zo! Hij is wezenlijk zo als Hij zich openbaart. 
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Wat moeten we nu denken van de term: algemene openba
ring, die in de theologie nog allerwegen opgeld doet. Daarop 
kan het antwoord kort zijn: Het is een allerongelukkigste uit
drukking, die bovendien een tegenspraak in zichzelf bevat. 
Openbaring, het woord zegt het al, is altijd bijzonder ofhet is 
geen openbaring. Geopenbaard wordt altijd iets dat we op 
een andere manier niet weten of kunnen kennen. Deze ken
nis flitst altijd weer op door een bijzonder gebeuren. Zij is 
nooit ons bezit, maar wordt steeds weer gegeven. Achter 
openbaring zit altijd het goddelijke, vrije subject dat zichzelf 
in de openbaring aan mensen te kennen geeft. En wel door 
een bijzondere sprekende daad. Dus een algemeen bekende 
openbaring, die min of meer vanzelf spreekt en waar iedereen 
van nature deel aan heeft, die met de gewone kenmiddelen 
algemeen toegankelijk is, is geen openbaring, maar menselij
ke kennis, zeker kostbaar en onmisbaar, maar geen openba
ring. Hiermee wil niet gezegd zijn, dat zulke kennis princi
pieel onmogelijk zou zijn. Er kunnen ook flarden Godsbesef, 
vonkjes van Godskennis zijn. Maar er staat veel ervaringsgoed 
tegenover dat van andere dingen spreekt en dat ons verwart. 
We moeten de zaak van de zonde, die ons vervreemdt van dit 
weten, ernstig nemen: Zonde is afwending van God en dat 
leidt tot een algemene verduistering, een algemeen onvermo
gen om God van nature werkelijk te kennen. Deze zoge
naamde algemene openbaring blijkt altijd weer drijfzand te 
zijn. Wie er de vaste grond denkt te vinden verdrinkt en ver
stikt. We hebben de bijzondere openbaring nodig om de weg 
te leren kennen in het algemene kennen en weten. De bij
zondere openbaring komt tot ons en raakt ons, het is een 
wonder van de Geest dat aan ons geschiedt. Deze bijzondere 
openbaring doet ons ongetwijfeld zeggen: Eigenlijk heb ik 
wat zij openbaart altijd geweten, al is het tegelijkertijd iets dat 
in mij teloor is gegaan. Ik heb het heel diep in mijn binnenste 
gekend en geweten, zij het onzeker en betwijfeld. Maar dat 
openbaring nodig is en blijft en nooit gemist kan worden om 
dit weten in ons te wékken en dit besef op te roepen, dat is 
nog veel meer waar! Als God zichzelf niet bekendmaakt, blijft 
Hij ten diepste altijd onbekend. 
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Nu heeft men wel gevoeld dat de term algemene openba
ring een contradictio in terminis en dus ongelukkig was, en ge
sproken van natuurlijke theologie. Maar dat is evenmin een 
gelukkige term. Wat 'natuur' is, is om te beginnen niet zo 
duidelijk, maar dit laten we maar passeren. Er zijn boeken 
over volgeschreven. De vraag die we moeten stellen als het 
om de natuurlijke theologie gaat is: Is er een vanzelfspreken
de kennis van God die buiten de openbaring toegankelijk is? 
Is er iets van God te weten uit de natuur, de geschiedenis, de 
wereld, het menselijke zijn, de cultuur, de instituties? Wel
nu, daar hoeven we niet aan te twijfelen. Dat is inderdaad 
vanzelfsprekend. Waarom ook niet? Maar de vraag is wel: 
Wat is deze kennis als het erop aankomt waard? God immers 
weerspiegelt zich nooit direct in natuur of geschiedenis. Hij 
staat er wel niet helemaal buiten, zeker niet, maar hoe en in 
welke mate Hij 'erin' is, is ook niet bekend. Welke dingen 
spreken van Hem? Welke dingen niet? Als we eerlijk zijn, 
blijkt daar ook heel verschillend op geantwoord te worden. 
De natuurlijke Godskennis is dus even vanzelfsprekend als 
onzeker. De natuurlijke theologie kan, en daar gaat het om, 
nooit als uitgangspunt genomen worden om iets van God te 
leren verstaan. Barth heeft dan ook nooit wat hij 'de objec
tieve natuurlijke theologie' noemde willen bestrijden; die 
was er zeker. Barth heeft daar nimmer aan getwijfeld. Maar 
hij vond haar niet ondubbelzinnig en achtte haar derhalve 
onbetrouwbaar; daarom wilde hij er zijn theologisch uit
gangspunt niet in nemen. Hoe nodig die wending was in 
1918, na het verraad van zijn leermeesters in de theologie, 
die allemaal met de wilhelminische nationalisten hadden 
meegedaan en de grote oorlog als door God gewild hadden 
begroet, laat zich denken. Daarom heeft Barth toen in de bij
zondere geschiedenis van Gods daden in Israël en zijn open
baring in de Messias zijn uitgangspunt genomen. Hij werd 
een eenvoudige schriftgeleerde. En daar vond hij dan de 
maatstaf om de natuurlijke theologie en haar resultaten te be
oordelen. Zo kreeg hij enige toegang tot de vragen die ande
ren veel te direct en te onbezonnen vanuit de natuurlijke 
theologie hadden beantwoord. 
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Ik geef een voorbeeld. In de staat gelden bepaalde ordenin
gen en wetten die men kan zien als godgegeven ordeningen. 
God immers heeft de staat gegeven. God immers staat achter de 
ordeningen. Daarmee zijn ze dan in hun zus of zo zijn gehei
ligd en vastgelegd. Het zijn dan ook ordeningen die gelden als 
op God teruggaande. Wie ertegen rebelleert verzet zich tegen 
God. Barth heeft gezegd: Dit is onzin, want de ordeningen zijn 
menselijke scheppingen, die veranderen en zich wijzigen en 
die wij ook mogen veranderen en zelfs, zo nodig, omverwer
pen. Zijn ze dan willekeurig? Dat hoeft niet zo te zijn. Om dat 
te weten te komen moet je ze in het licht van de bijzondere 
openbaring stellen en bekijken. En dan zijn ze vaak niet zo 
slecht, hoewel altijd toch aanvechtbaar en nooit helemaal 
rechtvaardig en altijd tijdelijk en voorlopig. In ieder geval kun
nen ze altijd verbeterd worden. Morgen hebben we weer an
dere nodig. Maar ze verdienen zeker ook voorlopige erken
ning, zelfs mogen ze beschouwd worden als een 'Anordnung 
Gottes', want chaos en anarchistische toestanden zijn niet ver
kieslijk. Maar wat vandaag goed is, kan morgen slecht zijn. Dus 
in hun zo-zijn mogen ze niet onbemiddeld op God worden 
teruggevoerd. Het kan ook zijn dat ze verwerpelijk zijn, dat ze 
onrecht, geweld en minachting voor mensen in stand houden. 
Dan moeten we tegen ze strijden. Dan moeten we ze niet ge
hoorzamen. Dan moeten we ze omverwerpen. In ieder geval 
mag er nooit een natuurlijke theologie aan ontleend worden 
waarin gezegd wordt dat de staat een ordening van God is 
waartegen niet gerebelleerd mag worden en die zonder meer 
gehoorzaamheid verdient. (Dat hadden zijn leermeesters ge
zegd en ze volgden de staat, de keizer en zijn regering toen zij 
de oorlog verklaarden en Europa in brand zetten ... ) 

Er is echter nog meer te zeggen. Jeremia (31:31) kent wel 
degelijk het visioen van de algemene kennis van God: De mens 
hoeft van God niet meer te leren, hij kent Hem by heart.Je hebt 
om zo te zeggen geen openbaring meer nodig. God is alles en 
in allen geworden. En Hij heeft zijn wet niet langer op stenen 
tafelen gegrift staan, maar haar geschreven in de harten der 
mensen. Derhalve kennen ze haar van nature, van de kleinste 
tot de grootste. Zo is het in de toekomst van God. Ooit wordt 
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openbaring overbodig. Zoals Miskotte eens zei: 'Dan mogen 
we eindelijk de heidenen zijn in de directheid waar we altijd 
zozeer naar verlangden.' Maar daar zijn we nog lang niet aan 
toe, daarvoor is het nu nog veel te vroeg. We leven nog in een 
grote verwarring, waarin we het hebben moeten van Gods bij
zondere openbaring, zijn stem, die de stilte niet verstoort maar 
bevestigt en die zegt: 'Ik heb u echt lief Ik kom!' Als Hij geko
men zal zijn, ja dan zal Hij algemeen gekend zijn zonder reser
ve en dan, zegt Johannes, zullen we Hem gelijk zijn. Ons kent 
dan ons! Dat echter is geen algemene openbaring in de geijkte 
zin, maar een algemeen openbaar-zijn van God: God woont 
dan in het verstand, het gevoel en het hart van de mens en 
daarom is het niet meer nodig dat Hij zich openbaart: Hij is nu 
openbaar, algemeen wordt hij gekend in het hart en het ver
stand van de mensen, vanzelfsprekend, zonder school of on
derwijs, zonder catechisatie of prediking: zomaar ... omdat Hij 
voorgoed de harten veroverd heeft. De bijzondere openbaring 
is algemeen geworden! Maar dat is wel voluit eschaton! 
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Hoofdstuk I I 

Het Hooglied der liefde 

Paulus overtreft zichzelf in het wel overwogen en tedere pro
zagedicht dat hij ons geschonken heeft in dit dertiende hoofd
stuk van de eerste brief aan de Korintiërs. Het is verheven, het 
is hooggestemd en hoog gegrepen, maar tegelijk treffend en 
raak. Je kunt het eigenlijk niet nazéggen, maar wel nazingen, 
boven jezelf uit, meer zeggend, meer oproepend dan je kunt 
waarmaken. De liefde is het mooiste, het edelste en het tederste 
dat de mens is gegeven. Maar zij is tegelijk zo hoog en verhe
ven, dat niemand haar bereiken kan. Haar echt waarmaken en 
haar verwerkelijken is ons onmogelijk: We bezwijken allemaal 
aan de hoge maatstaf van de liefde. Wat is het menselijk leven 
armzalig en troosteloos vergeleken bij wat hier bezongen en 
bezworen wordt. Het leven wordt immers verteerd en de 
mensenwereld wordt vernield door alles wat de liefde achter 
zich laat en overwint. Opgeblazenheid, gezwollenheid en 
praalzucht, trots en hoogmoed heersen onder de mensen. M
gunst, jaloezie, verbittering en wraakgevoelens verwoesten 
hun zielen. Ongerechtigheid, geweld en onderdrukking zijn 
niet van de lucht. Schandalen komen aan het licht, roddels en 
achterklap gaan rond, reputaties worden vermoord. En mensen 
vinden in dit alles nog behagen ook! Ze vinden er een heime
lijke vreugde in. Het is geen wereld van liefde waarin wij le
ven, maar één van haat, van hardvochtigheid, van verbittering 
en onrecht. 

Wij behoren tot die wereld, wij leven en streven erin en zijn 
erin verstrikt. Niemand van ons ondoopt de duistere, de dui
velse wetmatigheden die in de wereld gelden. En toch heffen 
we als christelijke gemeente dit lied aan en zingen het. Is dat 
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niet te hoog gegrepen, is dat geen bedrog? Hoe durven we dat? 
Zijn we daartoe wel gerechtigd? Is er zo niet een verschrikke
lijke tegenstelling tot de geleefde werkelijkheid, dat zo'n zin
gen vals klinkt en onoprecht en leugenachtig wordt? En toch: 
we zingen het! Waarom? Wij zingen het niet omdat wij die 
liefde verwerkelijkt hebben of waar kunnen maken. Wij kun
nen niet naar de liefde leven. De liefde gaat ons vermogen ver
re te boven. Zij is nauwelijks of geen mensenmogelijkheid. 
Wij zingen ervan, omdat het geloof in de God van de profeten, 
de God die voor ons oplichtte in de figuur van Jezus, ons dit 
lied ingeeft en omdat de hoop op Hem en zijn toekomst ons 
opheft tot dit wonderbaarlijke gezang. Dat is de reden en geen 
andere. We zingen het niet uit onszelf; dan zouden de woor
den ons op de lippen besterven. We zingen het echter toch en 
wat we zingen is wáár, en niet alleen waar, maar ook wérkelijk 
in God. In geloof en hope verwachten we dat het waar en wer
kelijk worden zal en dat het geldt, dat het telt tegen alles in. Dat 
het een hogere waarheid over het menselijk leven is dan wat 
voor ogen is. En daarom kunnen we toch zingen van wat 
'meerder is dan ons hart', meer zeggend dan je kunt en mis
schien zelfs mag zeggen. Zingen doen we het omdat er een 
triomf is van de genade Gods! Zingen doen we het omdat God 
overwint. In Hem gelovende en Hem verwachtende zingen 
we het. Wij bidden en roepen uit de diepten, wij bezweren en 
smeken uit het gemis en hopen op Hem in de bamende leegte. 
Wij hebben niet wat we hopen, maar in hope is het toch ons 
deel! Wij zingen van het wónder der liefde! 

'De liefde is de vervulling der wet', zegt Paulus (Romeinen 
13:8). De liefde is geen werk der wet (Galaten 5:22): Zij wordt 
in de Tora niet bevolen, in de zin van 'van boven opgelegd'. 
En zeker is het geen wet die ons tot prestaties en verdienstelijke 
werken aanzet die beloond zouden moeten worden. Liefde is 
helemaal geen werk! helemaal geen prestatie! Volgens Rosen
zweig zijn er vele wetten, maar is er maar één echt gebod: 'God 
heeft ons lief en die liefde vraagt als zodanig en zonder meer 
w~derliefde'. Het gebod hoeft eigenlijk niet geboden te wor
den: Het spreekt vanzelf, het ligt in de rede. Die liefde wordt 
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ons niet van boven bevolen, niet opgelegd, maar die wordt in 
ons gewekt, in ons wakker geroepen. Zij is de vrucht van Gods 
Geest in ons. Daarom is de liefde de vervulling der wet. Alles 
wat in de Tora wordt voorgeschreven en geboden vervul je en 
maakje waar alsje liefhebt. Dat is de diepste kern waarom het 
gaat. De Tora loopt niet uit op werken en prestaties, maar 
wordt waargemaakt en vervuld waar wij God en elkaar lief
hebben. De liefde tot de ander is onverbrekelijk met deze 
wederliefde tot God verbonden: Alleen door de naaste te be
minnen kunnen we bewijzen dat we ook God liefhebben. 
God immers heeft niemand ooit gezien, maar de naaste is 
zichtbaar en tastbaar. De naaste is de testcase! De Tora wordt 
verwerkelijkt waar het wonder geschiedt, dat we haar ofhem 
liefhebben. 

Dat fundeert alle wetten en verboden, maar relativeert ze te
gelijk. De wetten hebben alleen gelding voorzover ze uitdruk
king en bevestiging zijn van die liefde. Zijn ze daarmee in een 
bepaald geval in strijd dan verliezen ze hun zin en hun geldig
heid. Wetten en voorschriften zijn altijd tijdgebonden en heb
ben derhalve geen eeuwige gelding. Ze zijn niet meer dan aan
wijzingen tot handelen: Ze wijzen als een lamp voor de voet de 
weg die wij te gaan hebben. We leven bij de zwakke schijnsels 
van deze aanwijzingen. De wetten van de Tora zijn ingebed in 
de geschiedenis en delen dus in de relativiteit daarvan. Ze zijn 
aan de situatie gebonden en moeten ook in de omstandigheden 
van toen verstaan worden. Ze zijn zeker richtinggevend, maar 
niet voor alle tijden en plaatsen. Gehoorzaamheid eraan moet 
altijd gepaard gaan met luisteren naar het eigenlijk bedoelde. 
Het handelen moet gedragen worden door de liefde, anders is 
het leeg en zinloos. De liefde is het die het handelen de juiste 
richting geeft en de voorschriften willen niet meer dan daar be
hulpzaam bij zijn, maar in zichzelf en zonder de liefde hebben 
ze geen zin en betekenis. 

Daarom begint Paulus zijn Hooglied ook met te zeggen: 
Een mens is, als hij de liefde niet heeft, een schallend stuk ko
per. Een mens galmt, als hem de liefde ontbreekt, als een een
tonige gong. De mens kan heel veel vermogen en doen, maar 
als hij de liefde niet kent, klinkt hij als een hol vat. Zonder lief-
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de wordt alles tot niets! De werken van de mens krijgen pas 
betekenis als zij door liefde worden gedragen, als zij met liefde 
zijn overgoten, in de liefde zijn gedoopt en gedrenkt en op 
liefde zijn gericht. Liefde dient ze te beheersen, anders wordt 
het nooit wat met al die daden, die evenzovele slagen in de 
lucht zijn, zinledige gebaren zonder liefde. Natuurlijk zijn er 
daden die als daad direct van de liefde die erin vervat is getui
gen. Als ik mijn naaste help en bijsta, als ik hem optil uit zijn 
armoede en ellende, als ik hem verhef boven zijn vermoeienis, 
dan doe ik dat niet voor mezelf maar voor hem: Ik heb hem 
lief Maar als ik in tongen spreek, enthousiast, bevlogen, buiten 
mezelf tredend, dan ben ik toch een stumper als ik dat liefde
loos doe, dan ben ik geheel op mezelf gericht, op eigen eer, op 
indruk maken. Al was ik een soort wonderdoener, die bergen 
verzet en alles aankan, de geloofsheld, imposant en geweldig, 
maar was het zonder liefde, dan was ik nog niets. Ook dan 
was ik uiteindelijk met mezelf bezig, dan was ik doende iets 
uit mezelf te maken, een heilige, een geloofsheld of een ander 
soort praalhans, maar ik was niet op de ander gericht geweest. 
Het zou om mezelf en niet om hem of haar gegaan zijn. De 
liefde tot de ander, de liefde tot God en mens, de liefde tot 
het verbond dat God gesticht heeft met mensen en onder 
mensen, maakt alles anders, heiligt alles. Pas door de liefde 
wordt het wat. Pas door de liefde telt het mee en krijgt het 
zin en doel. 

Dat Paulus niet in de eerste plaats spreekt over de liefde in de 
tijd der vervulling - straks, ooit - maar over de liefde nu en 
hier, blijkt uit wat hij over haar zegt. Hij zegt namelijk ook wat 
zij niet is, wat haar niet kenmerkt, wat zij overwint en achter 
zich laat. Dat is het aardse in wat hij zegt - en waar vaak over
heen gelezen wordt: Liefde overwint allerlei tegenkrachten. 
Door de regels heen lees je van twist en onenigheid, van twee
dracht, afgunst en partijschappen, waarvan in het begin van 
deze brief aan de Korintiërs zo overvloedig sprake is. De liefde 
is een daad boven alle weerstand uit. Liefde spreekt niet van
zelf Zij moet steeds weer gewonnen worden op tegenzin, op 
aversie, ja op alles in de mens waardoor de liefde wordt ont
kend, verraden en geloochend. 
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Paulus begint met te zeggen, wat de liefde in de liefhebben
de mens zelf overwint. Als de liefde lankmoedig en geduldig is, 
als zij de tijd neemt, dan overwint zij dus het ongeduld, de 
kortafheid, het bruuske, het norse, het brutale, dan heeft ze tijd 
en aandacht voor de ander, in alle rust, met alle geduld. Als zij 
goedertieren is, barmhartig en vol mededogen, dan overwint 
zij onze hardheid, meedogenloosheid en hardvochtigheid. 
Paulus gaat dan op ontkenningen over en zegt: zij is niet afgun
stig, niet jaloers, zij kijkt niet scheel en gunt de ander het licht 
in de ogen. Zij is niet praalziek, zij houdt niet van vertoon en 
heeft een afkeer van pronk, want ze is bescheiden, cijfert zich
zelf weg en is er helemaal voor de ander. Zij is ook niet opge
blazen, gezwollen, zelfgenoegzaam of verwaand, want het gaat 
haar niet om eigen eer en naam, maar om de ander en zijn wel
zijn. Zij kwetst ook niemands gevoel: Zij overwint onze nei
ging om de ander te beledigen en te onderwerpen. Hoe vaak 
doen wij dat niet juist als we zogenaamd willen helpen en bij
staan. Zijn dat vaak niet geraffineerde vormen van afhankelijk 
maken en dienstbaar maken? Daarom zoekt zij nooit zichzelf 
De liefde overwint ons egocentrisme, zij stelt de ander in het 
middelpunt en verheugt zich in zijn welbevinden. Het gaat in 
de liefde niet om ons eigen ik, we staan niet zelf in het mid
delpunt, integendeel: Ons ik is toegewijd aan de ander en laat 
zich door hem gezeggen. Wij laten de ander voorgaan. En, 
zegt hij, verbittering is er niet in de liefde. Dat komt zo vaak 
voor: wij helpen en worden verbitterd, kwaad, zuur en afwij
zend omdat we de ander niet naar onze hand kunnen zetten. 
Hij moet ons gehoorzamen, want wij zijn tenslotte de wel
doeners! Hoeveel heerszucht zit er vaak in onze zogenaamde 
liefdesuitingen! 

Dat Paulus laat zien hoe we dit alles door de liefde in onszelf 
hebben te overwinnen en achter ons te laten, bewijst dat hij, 
hoe hooggestemd hij ook is, toch met beide voeten op de aar
de staat en weet wie we zijn. Hij droomt niet weg naar boven
aardse dreven, hij zweeft niet weg naar hogere sferen: Hij ver
geet niet waar en wie we zijn. Daarom spreekt hij over dit 
zelfoverwinnend karakter van de liefde. Hij laat zien hoe an
ders de liefde handelt dan wij ons gewoonlijk gedragen. Zo 
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probeert hij ons de weg te wijzen en te zeggen: De liefde is niet 
alleen voor straks, voor de vervulde tijden, maar ook voor nu 
en voor hier. Zij toont haar volle bloei eerst in het Rijk van 
God, maar hier op aarde mag zij reeds ontkiemen en op
bloeien. 

Dan begint Paulus - in de tweede plaats - over de ander, die 
ook soms of vaak kwaad wil: Hij reageert geërgerd op onze 
toenadering, hij verweert zich, wil er niet van weten en valt 
ons aan. De liefde ziet daarlangsheen en beantwoordt kwaad 
niet met kwaad, maar houdt vol en zet door. Niet dat zij zich 
verheugt over onrecht en onrechtvaardigheid, integendeel: Zij 
verzet zich ertegen. Liefde is altijd ook verzet! Verheugen doet 
zij zich alleen maar in de waarheid. Niet in de naakte, ongena
dige waarheid, niet in het afrukken van alle sluiers, zodat de 
ander naakt en onverbloemd voor ons staat, maar in eerlijkheid 
en echtheid, in het genadige licht van de waarachtigheid die 
gemeenschap en saamhorigheid sticht. Ja, de liefde is bereid al
les te 'bedekken', alles te omsluiten, alles te omvangen. Dat wil 
niet zeggen dat zij de zogenaamde mantel der liefde over de 
dingen legt, nee daarvoor is zij te zeer met waarheid en waar
achtigheid blij. Maar zij brengt alles onder één dak, dat wil zeg
gen: zij schrikt voor de ander niet terug, zij aanvaardt de men
sen zoals ze zijn met al hun streken, grillen en nukken, zij biedt 
woning aan allemaal, zij brengt ze allemaal onder één dak, ze 
bedekt allen met barmhartige liefde. Alles gelooft zij ook, want 
zij is niet wantrouwig, wel kritisch, maar nooit afwijzend. Zij 
wordt liever bedrogen dan dat zij bedriegt. Zij houdt de men
sen alles ten goede. Zij ziet de lichtzijde en het donker ver
werpt zij. Zij geeft vertrouwen. Zij gelooft in de mensen. En 
daarom is zij ook hoopvol gestemd! Zij ziet mogelijkheden en 
benut ze. Zij opent perspectieven, ook waar de verwachtingen 
somber zijn. Zij geeft de moed niet op, geeft zich niet over aan 
pessimisme, maar gaat onvermoede wegen naar het licht, geeft 
zich niet over aan wanhoop, maar verwacht het ondenkbare. 
Alles verdraagt zij ook. Zij is tolerant en niet lichtgeraakt, niet 
gelijkhebberig, niet agressief Zij kent en beoefent een tedere 
verdraagzaamheid die de waarde van de ander laat gelden, niet 
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een onverschillige, die hem gelijkmaken, assimileren wil. Zij 
relativeert niet alles, vindt niet alles goed en best. Maar wel kan 
zij weerstand verwerken, zij kan op tegen tegenslag. Zij breekt 
verzet niet met dwang en geweld, maar door invoeling en door 
mededogen .. 

Zo overwint de liefde de tegenkrachten niet alleen in de lief 
hebbende zelf maar ook de weerstand in de ander die bemind wordt. 
Van nature zien wij de ander als begrenzing van onze vrijheid, 
als een belemmering voor onze zelfontplooiing, we zien hem 
ten diepste als een vreemde die we wel of niet kunnen gebrui
ken. Door deze weerstand, in ons en in de ander, breekt de 
liefde heen met haar mededogen, haar barmhartigheid, haar 
begrip, haar invoelen; zij breekt er door heen met de zachte 
kracht van de liefde zelf Het gaat over de wérkelijke mens in 
deze boze wereld, niet over een gedroomde gestalte die 
mooier en edeler gezien wordt dan hij in werkelijkheid is. 
Maar tegelijkertijd wordt gezegd hoe die reële mens toch an
ders zijn kan: heilig, want geroepen en verkoren. Dat is het 
geheim: De mens wordt hier gezien vanuit zijn roeping en ver
kiezing en dus vanuit zijn bestemming, die over hem heen 
wordt gelegd als een lichtglans. Deze passie grijpt de mens nu! 
De liefde mag nu reeds heersen! Zij is het waard al die tegen
krachten in jezelf en de ander te overwinnen. 

Het geheim is dat het hier niet gaat over de mens zoals hij 
zichzelf kent, maar zoals hij gekend is. De mens zoals hij zich
zelf kent, weet dat hij niet is wat hij is en dat hij is wat hij niet 
is. Hij staat steeds weer voor beslissingen en kiest. Altijd weer 
loopt het faliekant uit: Het goede dat hij wil breekt bij de han
den af en verkeert in het boze. Het kwade dat hij niet wil, doet 
hij steeds weer (Romeinen 7:I8v.). Het is of de duvel ermee 
speelt. Er schijnt geen goed in hem te wonen en ook de wereld 
waarin hij woont deugt niet. Maar er is een heel andere kant, 
een lichtende keerzij: De mens zoals hij is in Gods oog, de 
mens zoals God hem roept en verkiest, de mens zoals hij ge
kend is, gekend door God'. Dat is een andere mens. Het verle
den van het falen, de historie van zijn mi~lukken wordt hem 
niet aangerekend. Het is hem alles vergeven. Hij staat in het 
licht, nu reeds, van Gods komende overwinning en glorie. En 

133 



daarom is hij anders: De liefde van God grijpt hem en begint in 
hem de boventoon te krijgen, begint in hem te heersen. Hij is 
voorgoed geraakt door Gods erbarmen en hij vangt aan aarze
lend maar ook welbereid achter Jezus aan te gaan ... en hij heeft 
lief, met vallen en opstaan. Een ander mens is geboren, 0 won
der, een mens die voorgoed gestoord en gestempeld is door 
Gods onweerstaanbare liefde. 

Ooit, zegt Paulus, zal dit geopenbaard worden, dan zal hij 
ook zichzelf kennen zoals hij gekend is. Dan zal die breuk er 
niet meer zijn, die er nu nog is. Dan zal die strijd tegen jezelf en 
tegen de ander, die ons nu nog bezighoudt, niet meer nodig 
zijn. Nu kennen we onszelf nog heel anders dan als mens der 
liefde. We weten hoeveel haat, mensenverachting, afgunst,ja
loezie, opgeblazenheid, gezwollenheid, rancune, wraakzucht, 
nijd en wrok in ons huist, onoverwinnelijk, als commensale 
bacillen die ons steeds weer ziek maken ten dode. Maar dan 
zullen we onszelf kennen zoals we gekend zijn door Hem. Dan 
valt de kennis die God van ons heeft, zijn meedogende, lief
hebbende kennis die het kwade niet toerekent, samen met 
onze zelfkennis. Dan is ons de Tora der liefde in het hart ge
schreven met Gods eigen vinger en hoeft het ons allemaal niet 
meer onderwezen te worden en hoeven wij het niet meer te 
leren Oeremia 31:31). Dan staat de Mensenzoon, het Mensen
kind, dan staan de Messias en wij tezamen in Gods glorie te 
stralen. Dat waarop wij hopen en waarnaar wij verlangen, mo
gen we nu al waar laten zijn en voor werkelijk houden, al zijn 
we er lang niet aan toe en zijn we er nog heel ver vanaf We 
zijn immers nog kinderen en verkeren nog in raadsels; we kij
ken in een spiegel, begrijpen er nog weinig of niets van, zien 
maar brokstukjes, we kunnen nog helemaal niet echt zien en 
ook niet beleven... maar dat hindert niet: Morgen zijn we 
mensen, mensen van God, mannen en vrouwen in volle was
dom! En die Morgen werpt zijn licht vooruit! Die Dag breekt 
aan over ons! Zijn licht schijnt reeds! 

'Zo blijven dan geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de 
meeste is de liefde.' Ze blijven tot op die jongste dag, wil Pau
lus zeggen. Maar dan zal geloof van gedaante veranderd zijn. 
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Het geloof blijft, maar boven zichzelf uitgegroeid en totaal an
ders geworden. Het is niet langer een beproefd geloof dat falen 
kan, een daad vol aanvechting waarmee wij ons al te aarzelend 
in de handen van God geven. Het is niet langer een geloof ge
wonnen op ongelovigheid. Het is niet langer een geloof dat tot 
kleingeloofkan verschrompelen. Nee, het is geworden tot een 
vaste zekerheid van het hart, waarin God zijn woorden zelf ge
schreven heeft: God is alles en in allen geworden. De doods
grens tussen God en mens is verdwenen: De mens kent en ziet 
van aangezicht tot aangezicht en leeft. Hij kent zoals hij gekend 
is. Ook de hoop is veranderd van gedaante: Zij is geworden tot 
aanschouwing. Niet langer hopen we op hoop tegen hoop, als 
ziende de Onzienlijke, hopende op wat nog niet is, reikhal
zend verlangend, maar het is vervuld, het oog mag zien, niet 
soms even, maar voortdurend en zonder onderbreken: De 
heerlijkheid van God en de mens in het helle licht van de mor
genster. Maar de meeste, de grootste is daarom de liefde omdat 
zij onveranderd zichzelf is gebleven. Zij gaat boven geloof en 
hoop uit, omdat deze beide op haar gericht zijn geweest. Ja, het 
is de liefde van God en de liefde van mensen voor God en voor 
elkaar, die overwonnen hebben. Het is één en al Gods- en 
mensenliefde. En al die tegenkrachten zijn voor goed uitge
schakeld. De liefde heeft de zegepraal verkregen. Geloof en 
hoop zijn vervuld in de liefde! 
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Hoofdstuk 12 

Anselmus' Cur deus homo 
(Epiloog voor theologen) 

De grondgedachte van dit werk brengt Anselmus naar voren 
in het opschrift boven hoofdstuk 13 van het eerste deel. Hij 
zegt daar 'dat in de orde van de wereld niets moeilijker is te 
verdragen dan dat het schepsel de Schepper de hem verschul
digde eer ontneemt en niet betaalt wat hij neemt'. I Zonde 
wordt door Anselmus gedefinieerd als krenking of roof van 
Gods eer, ontering van de Schepper. Men mag dit niet te snel 
tot Romeinse categorieën terugbrengen en zeggen: Zonde is 
dus de misdaad van het kwetsen der majesteit (crimen laesae 
majestatis) , of reduceren tot Germaanse voorstellingen om
trent de honor, de eer die wij aan de goden en machten schul
dig zijn. Het is niet onmogelijk dat dit alles meespeelt, het is 
echter niet het belangrijkste. We doen er beter aan na te gaan 
wat het woord honor (eer) in Anselmus' dagen binnen de 
middeleeuwse cultuur heeft betekend en ingehouden. Im
mers hij zegt ook dat de roof van Gods eer in de orde van de 
wereld (in rerum ordine) niet onbeboet, niet ongestraft kan blij
ven. Het is onmogelijk, zegt Anselmus, dat God zelf zijn eer 
zou verliezen. 2 De poging Gods eer te kwetsen blijft dus wat 
God zelf betreft zonder gevolg. Het is onmogelijk dat een 
mens erin zou slagen God zelf te kwetsen. Het gaat Anselmus 
bij het zogenaamde krenken van Gods eer niet om God zelf, 
maar om de orde der wereld, want het is die orde die wordt 
geschonden en ondermijnd indien de zonde onbeboet en on
bestraft blijft. Over die orde van de wereld laat Anselmus zich 
in zijn boek niet nader uit. Hij wijdt er geen woord aan. Ken
nelijk is dit een vanzelfsprekende categorie voor hem en is hij 
van mening dat zij voor de toenmaligen zonder meer duide-
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lijk is. Dat is nu echter niet meer het geval, zodat wij om hem 
te begrijpen een klein exposé moeten geven van de betekenis 
van deze term in de toenmalige samenleving. 

Eerst iets over het begrip eer. De eer van een mens wordt 
aangetast als hij van onbetrouwbaarheid, leugenachtigheid of 
woordbreuk wordt beschuldigd. Daardoor wordt zijn hele 
wezen getroffen, want hij wordt ervan verdacht niets anders 
dan wantrouwen te verdienen. De roof van eer is te onder
scheiden van het betwijfelen van bepaalde bekwaamheden 
die een mens zou missen. Die twijfel tast de mens slechts par
tieel aan, terwijl de roofvan eer totaal is. Onbekwaamheid in 
enig opzicht, onvermogen, maar ook een zekere ijdelheid of 
zelfingenomenheid zijn geen bewijs dat een mens onbe
trouwbaar zou zijn. De aanklacht van onbetrouwbaarheid of 
leugenachtigheid echter betreft de mens altijd als geheel. 
Wordt hij daarvan beschuldigd dan is zijn eer aangetast. Wij 
plegen ervan uit te gaan dat een mens betrouwbaar is. Eer 
verwerf je niet, zoals roem of reputatie: Eer wordt vooron
dersteld. Je wordt je pas bewust van je eer als hij verloren 
gaat. Men zou kunnen zeggen: De eer is afhankelijk van het 
vertrouwen dat principieel en van tevoren (a priori) in een 
mens gesteld wordt. De eer van God kan in dit kader gezien 
worden als de eer, die ieder aan God schuldig is vanwege het 
geschonken menselijke leven. Het zou daarom mensonwaar
dig zijn zich niet open te stellen voor en geen vertrouwen te 
schenken aan God en aan de naaste. Gloria hominis est Deus 
(Polanus, Col. 1225). 

Naast de eer van de persoon, is er de eer die hem toekomt 
vanwege het beroep dat een mens uitoefent. Ook die eer 
stoelt op een van tevoren gegeven vertrouwen, op een res
pecteren a priori. Van een mens die een ambt draagt of een be
roep uitoefent, wordt verwacht dat hij voldoet aan de erbij 
behorende vereisten. Wij vertrouwen dat een rechter naar 
billijkheid en recht handelt. Wij vertrouwen dat een arts han
delt zoals een goed arts betaamt. En wij doen dat a priori, zon
der te onderzoeken ofhet waar is. Wij schenken het vertrou
wen eenvoudig. Als een mens in een ambt of beroep zijn 



naasten niet brengt wat van hem rechtens verwacht mag wor
den, als hij ongeluk over zijn naasten brengt, heeft hij zelf zijn 
eer aangetast en zal het respect dat hij verdient, opgezegd 
worden. 3 

In de Middeleeuwen nu speelde de kwestie van gelijkheid 
en ongelijkheid niet tussen personen (individuen), zoals in 
onze maatschappij, maar tussen gemeenschappen, groepen of 
standen. Daarom lag in de Middeleeuwen het zwaartepunt 
van de eer op de eer van de onderscheiden standen. Anselmus 
was de zoon van een ridder4 en hij was van kindsbeen aan 
vertrouwd met de gedachte aan de eer die de adel toekwam 
omdat zij geacht werd de orde te beschermen en op te komen 
voor de veiligheid der onderdanen. Zijn visie op de maat
schappij is door dit gevoel voor de eer van het ridderschap 
bepaald. Hij kan zich niet anders denken dan dat dit in de 
maatschappij voor ieder geldt. Huizinga zegt het zo: 'De 
woorden 'estat' en 'ordre' dekken in de Middeleeuwen een 
groot aantal van menselijke groeperingen die voor ons begrip 
zeer ongelijksoortig zijn: de standen in onze zin, de beroe
pen, de huwelijkse staat naast de maagdelijke, de staat van 
zondigheid 'estat de péchié', de vier 'estats de corps et de bouche' 
( .. ) aan het hof: de panetiers (broodbakkers), schenkers, voor
snijders en keukenmeesters, de geestelijke wijdingen: pries
ter, diaken, subdiaken, enzovoort, de kloosterorden, de rid
derorden. In de middeleeuwse gedachte wordt het begrip 
'staat' of 'orde' in al die gevallen bijeengehouden door het 
besef, dat elk dezer groepen een goddelijke inzetting verte
genwoordigt, een orgaan is in de wereldbouw , even wezen
lijk en even hiërarchisch eerbiedwaardig als de hemelse tronen 
en machten der engelenhiërarchie. 5 Elk van die hiërarchisch 
geordende standen had zijn standseer, die a priori erkend en 
gerespecteerd moest worden. 6 Als Anselmus dus zegt dat de 
zonde de eer van God aantast, dan weet hij dat die aantasting 
tegenover God zelf machteloos is (de eer van God zelf kan 
eigenlijk niet gekrenkt worden), maar wel heeft die aantas
ting zijn uitwerking op de wereldlijke orde, die erdoor wordt 
ondermijnd. God heeft niet alleen een eer in zichzelf die on
aantastbaar is, maar Hij verlangt ook geëerd te worden in de 
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orde der wereld: Als die eer wordt aangetast worden de 
waardigheden en waarden van beroepen en standen aangetast 
die de hiërarchische volkomenheid van de middeleeuwse 
maatschappij vormen. Als de eer van de standen niet meer 
geldt, dan verdwijnt het cement uit het hiërarchische gebouw 
en dreigt de orde der wereld in te storten. De eenheid van 
deze tijd is op een midden geconcentreerd en dat midden is 
God. God bepaalt die trapsgewijze opklimmende hiërarchie 
van waarden en deze orde culmineert ook in God. Daarom 
kan de eer die God van een mens eist niet gekrenkt worden 
dan door de orde van de maatschappij aan te tasten. Soms ge
bruikt Anselmus ook het woord justitia waar hij elders van eer 
spreekt, want hij wil zeggen: Als God het recht en de orde 
niet handhaaft, als hij vergeeft, dan wordt de bestaande orde 
ondermijnd. Daarbij moeten we bedenken dat 'in de Middel
eeuwen', zoals Huizinga zegt, 'het rechtsgevoel nog driekwart hei
dms was: namelijk wraakbehoifte'.7 Anselmus' hele boek Cur 
deus homo is eraan gewijd te tonen dat Gods verzoening en 
vergeving deze orde niet aantast maar juist handhaaft en be
vestigt. Dat spreekt echter niet vanzelf Het hele, ingewikkel
de betoog, waarin het woord satisfactio een hoofdrol heeft, is 
nodig om de lezer te overtuigen dat God in Christus een weg 
gaat die de kwetsing van deze orde opheft. 

Wij willen proberen enkele hoofdlijnen van dit betoog na 
te trekken. Wat bedoelt hij als hij zegt dat het geloof inzicht 
(intellectus) zoekt?S Hij tracht aan te tonen, dat Gods weg om 
tot verzoening te komen door 'noodwendigheid' wordt ge
kenmerkt en dat hij vanuit dat inzicht te begrijpen is. Hij 
tracht die weg methodisch na te trekken, zoals hij zegt 'remoto 
Christo', dat wil letterlijk zeggen: terwijl hij Christus terzijde 
laat. 9 Dat wil dus zeggen: Terwijl hij van Christus afziet en 
Hem dus niet noemt. Het staat vast dat hij wel van Christus 
weet heeft en Hem kent in zijn weg en werk, en dat hij ook 
weet waar Christus vandaan komt, maar hij zet zijn betoog zo 
op dat hij niet vanuit Hem en vanuit die kennis redeneert, 
maar - omgekeerd - naar Hem toe. Daarom kunnen wij ook 
zijn betoog niet als 'rationalistisch' kenschetsen. Het is veel
eer een poging te begrijpen hoe God tot de 'oplossing' van 



het boven omschreven vraagstuk kwam. Hij wil laten zien dat 
de komst van Christus noodzakelijk is en dat dit met intellec
tuele middelen is aan te tonen. Dat doet hij, terwijl hij de 
Christus die hij kent en in wie hij gelooft voor de tijd van het 
betoog tussen haakjes plaatst en doet alsof Hij er niet is. Aan 
het einde komt de door hem gekende Christus dan uit zijn 
betoog te voorschijn. Inmiddels is door zijn leerling Boso be
grepen dat God door de zending van deze zoon de enig be
gaanbare en ook noodzakelijke weg heeft gevolgd. Wat hij 
voorheeft is een apologetisch project: hij wil mensen die niet 
geloven overtuigen van de rationaliteit van het geloof en hij 
wil mensen die wel geloven sterken in hun overtuiging dat 
wat zij geloven niet irrationeel is. Maar onderhand blijft wel 
gelden wat hij in zijn eerste hoofdstuk onmiddellijk zegt: 
'Ook al zou er niets van wat wij geloven met de ratio zijn te 
vatten, dan zou er toch niets kunnen zijn dat mij los zou kun
nen maken van de vastheid van dit geloof. 10 Wij moeten 
goed bedenken wat het wegdenken van Christus wel en niet 
betekent: de vastheid van het geloof berust in Christus en 
blijft daarin berusten, de rationele doordenking kan wel die 
vastheid steunen maar niet vervangen, zij is een denkweg die 
ten slotte weer uitkomt op het punt waar zij vertrok, bij 
Christus. Barth heeft er overtuigend op gewezen dat deze 
structuur ook geldt voor het ontologisch Godsbewijs, dat dan 
ook de vorm heeft van een gebed tot de ware God, die voor
ondersteld is! 

Een beroemde zin uit Anselmus' boek is wat hij Boso in 
hoofdstuk 21 van het eerste deel toevoegt: 'Je hebt nog niet 
goed overwogen van welk gewicht de zonde wel is.' II Boso 
denkt namelijk, en hij spreekt het ook uit, dat we een kleine 
zonde, 'één blik op iets gericht tegen de wil van God' (zonde is 
vooral begeerte!), wel kunnen delgen door een eenvoudige 
akte van berouw. Hij bedoelt met een kleine zonde derhalve 
een geringe overtreding van Gods gebod. Juist daarvan wil 
Anselmus aantonen dat de ganse ernst van het zondigen ook 
in zo'n kleine zonde zit. Met alleen maar berouw is ook zo
iets niet te delgen. Anselmus antwoordt dan ook: Dat kan 
niet, want de mens moet God meer en iets groters teruggeven 
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dan dat waarin hij ongehoorzaam is geweest. I2 Met andere 
woorden: hij moet niet alleen de zonde goedmaken door be
rouw te tonen en opnieuw tot gehoorzaamheid te komen, 
maar hij moet ook herstellen wat door zijn zonde is veroor
zaakt, namelijk, een inbreuk op de orde van de samenleving! 
Dat echter is hem juist onmogelijk, dat kan hij niet. En daar
om kan God niemand die zonde doet en zich aan haar ver
plicht heeft, zaligmaken, want zelfs God mag dit niet en het is 
voor God ook onmogelijk: Hij zou er de veroorzaakte wan
orde in de samenleving door goedkeuren. Dat is de harde 
conclusie, waartoe Anselmus komt als hij de zwaarte van de 
zonde weegt. De mens heeft immers van God alles afgeno
men wat God zich met de mensheid had voorgenomen. Wat 
God zich heeft voorgenomen met de mens komt voor Ansel
mus tot uitdrukking in de heilige orde van de toenmalige 
maatschappij. En een krenking daarvan zou de mens moeten 
kunnen terugdraaien en herstellen? Dat is ondenkbaar: Een 
zondaar kan een zondaar niet rechtvaardigen. Ook een be
roep op ons onvermogen is hier niet op zijn plaats, omdat het 
onvermogen voortkomt uit de vrijwillige zonde. De mens 
loopt vrijwillig in een kuil waar hij niet meer uit kan ko
men. I3 Dus is de mens onrechtvaardig omdat hij niet terug
geeft wat hij schuldig is, maar ook onrechtvaardig omdat hij 
het niet teruggeven kan. Ook zijn onvermogen hoort tot zijn 
schuld: Hij heeft zich dat onvermogen vrijwillig op de hals 
gehaald. God kan hem niet vrijpleiten vanwege dit onvermo
gen, omdat God dan zou laten zitten wat de mens niet geven 
kan. Het zou een bespotting van God zijn Hem zo'n barm
hartigheid toe te schrijven. Dus moet er een ander soort 
barmhartigheid worden gezocht. 

Ook deze gedachtengang hangt samen met het karakter 
van de zonde als roof van de ere Gods: De schade die de zon
de aanbrengt moet hersteld worden en die schade betreft de 
orde van de wereld die bedreigd wordt. Ook God is gehou
den deze orde te handhaven op straffe van de ondergang van 
al zijn bedoelingen en plannen met de mensheid. 

Voor Anselmus betekenen straf en satisfactio een dilemma 
waarin hij moet kiezen. Voor hem geldt 'aut poena aut satisfac-



tio JI4
: God moet straffen of Hij moet satisfactie krijgen en dan 

kan Hij genade schenken. Als God de zonde zou straffen, zoals 
zij verdient, zou dat niet anders kunnen dan door de doodstraf 
De mens heeft door zijn zonde het doel en de zin van zijn 
schepselmatigheid en het schepselzijn zelf verspeelt. Maar we 
kunnen zien dat dit verlies niet werkelijk is opgetreden, want 
de mens is immers niet tot niets geworden. Het staat er nu zo 
met hem voor dat hij óf moet worden gestraft óf dat God zich 
over hem kan erbarmen. God kiest voor het laatste. Dat is wer
kelijk een vrije keuze van God zelf, die hiervoor mens is ge
worden. De titel van Anselmus' boek zegt het: Waarom God 
mens wordt. Anselmus houdt, als het erop aankomt, wanneer 
het over de verzoening gaat, rekening met de subjectiviteit en 
ook met de vrijmacht van God. Er moet echter ook recht ge
daan worden aan de eer van God, als Hij zich over de mens 
erbarmt, anders zou, zo zagen we, de orde der wereld worden 
bedreigd. Vergeving uit puur medelijden is niet mogelijk,I5 
omdat zomaar geschonken vergeving de orde en het recht in 
de samenleving zou aantasten. Het is Anselmus' grootheid dat 
hij dat heeft gezien! Gestraft echter kan er ook niet worden, 
omdat God dan zou vernietigen wat Hij met een bedoeling 
heeft geschapen. Vandaar dat poena en satisfactio een dilemma 
vormen: de satisfactie komt in plaats van de straf Deze voldoe
ning bestaat erin dat de van God geroofde eer wordt terugbe
taald met wat meer is en meer moet zijn dan een ongedaan 
maken, meer ook dan een weer goedmaken, namelijk een her
stel van de ontering, een compensatie voor het geroofde goed. 
Dit noodzakelijke 'plus' hangt samen met de smaad die God is 
aangedaan door Hem in zijn eer te krenken. Het is echter al
leen God zelf die de voldoening vermag te bewerkstelligen. 
Dat is de zondaar niet mogelijk. Toch moet het de mens zijn 
die deze voldoening aan God schenkt, want wie de schade ge
maakt heeft moet hem vergoeden. Het is dus alleen de God
mens die haar volbrengen kan. Dat God de verdienste van 
Christus aanvaardt, wil niet zeggen dat Hij erdoor wordt veran
derd of 'omgestemd'. Er is bij Anselmus geen sprake van een 
stillen van de toom Gods I6 en ook niet van een offer van Chris
tus. God aanvaardt deze vrijwillig door Christus verwerkelijkte 
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verdienste (meritum)17 als een voldoening voor de zonde die 
niet alleen de ontering (exhonoratio) ongedaan maakt, maar 
haar ook goedmaakt, haar 'compenseert'. God wordt dus bij 
Anselmus eigenlijk geen object van de verzoening (zoals zo 
vaak gedacht word,t), maar blijft er subject van. God is de ini
tiatiefuemer. Van Hem gaat de verzoening uit. 

Er is een tweede dilemma bij Anselmus en dat is het dilem
ma tussen gehoorzaamheid en vrijwilligheid. De vrijwillig
heid van het sterven van Christus is daarom verdienste, omdat 
deze vrijwillige dood meer is dan van hem gevraagd werd. 
Christus' bereidheid de dood te aanvaarden is geen daad van 
gehoorzaamheid, want God heeft dat niet van Hem gevraagd 
of geëist. Het is een overtollig goed werk, een verdienste (meri
tum), omdat Hij hiermee meer deed dan van Hem gevraagd 
werd. Dit meritum wordt door God als vrijwillig gegeven vol
doening aanvaard. Christus heeft meer gedaan dan waartoe 
Hij van Godswege verplicht was. Zijn overgave aan de dood 
is een spontane daad van Christus zelf. Hij heeft zeker geleefd 
als een mens die aan Gods eisende gehoorzaamheid voldeed, 
maar Hij heeft vrijwillig nog meer gedaan. God eiste zijn 
sterven niet; Hij deed het terwijl de gehoorzaamheid dat niet 
vergde (non exigente oboedientia). Het is Christus' gehoorzaam
heid dat Hij de gerechtigheid volbracht heeft, maar dat Hij als 
uiterste consequentie ervan de dood op zich nam, deed Hij 
vrijwillig. Hij deed stervende meer dan gerechtigheid vervul
len. De dood is dus een gevolg van zijn gehoorzaamheid, maar 
is in zoverre meer dan gehoorzaamheid omdat het van Hem 
niet werd gevraagd. 18 Hij deed het om zo de wereld te red
den, die anders verloren zou gaan. Een ander motief daartoe 
had Hij niet. Wat Anselmus in ieder geval niet wil, is, wat 
hem vaak in de schoenen wordt geschoven, dat God zijn ei
gen zoon liet doden om zo zijn eigen toorn te stillen (God 
moet bloed zien). Dat is hem verre. Daartoe laat hij het ster
ven van Christus geheel een vrijwillige daad zijn, een meritum 
dat God niet verandert, ook niet tot andere gevoelens en ge
dachten brengt, maar door Hem geheel vrijwillig aanvaard 
wordt als een passende voldoening. 

Het laatste waarop ik nog wil wijzen is, dat Anselmus' be-
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toog uitkomt bij de mogelijkheid en niet bij de werkelijkheid der 
verzoening. De mens wordt niet toegezegd dat hij het heil 
werkelijk vindt, maar dat hij het kan vinden. Of hij het wer
kelijk vindt hangt nog van iets anders af De mens moet nade
ren tot de genade, hij moet eraan deelnemen, hij moet onder 
haar gaan leven en dat kan alleen door de geboden van de 
Heilige Schrift te gehoorzamen. 19 Deze gehoorzaamheid 
wordt dus tot een voorwaarde voor de verwerkelijking van 
wat hier als mogelijkheid wordt gegeven. Misschien hangt dit 
beduidende manco wel samen met de methode die Anselmus 
volgt, want zo'n constructie bevredigt misschien het ver
stand, maar niet de mens in zijn nood en ellende. We zien 
hier dat Von Harnack geen ongelijk heeft als hij de hele satis
factietheorie van Anselmus plaatst binnen het raam van de 
katholieke biechtpraktijk. 20 

Als we nu overgaan tot een kritische weging van Anselmus' 
theorie, moet vooropstaan dat het zijn verdienste is gezien en 
gesteld te hebben dat er geen vergeving van God denkbaar is 
uit louter erbarmen (sola misericordia)!1 Volgens hem kan God 
de zonde niet zomaar vergeven, om zo te zeggen zonder dat 
er iets tegenover staat. Hij beseft wat het inhoudt dat God 
niet alleen de vergevende God is, maar ook de Schepper en 
Onderhouder van de wereld die de gerechtigheid heeft te 
handhaven. En hij probeert een theorie te ontwikkelen waar
in God zowel het één als het ander is. Daartoe is het nodig, zo 
is de impliciete boodschap van Anselmus, dat God de toen
malige bestaande orde in stand houdt. Die orde was gegrond 
in de honor en zo treft de zonde als ontering van God niet 
Hemzelf, maar die orde. We moeten hierin Anselmus in zo
verre bijvallen, dat hij vanuit een goede vraag is vertrokken. 
De orde van de samenleving qient gehandhaafd te worden, 
anders vervallen we door Gods vergevensgezindheid in de 
chaos. We beseffen dit tegenwoordig maar al te goed. Hoe 
zou God het onrecht van de sjoah zomaar kunnen vergeven? 
Dat is onmogelijk, want er zijn vele slachtoffers, miljoenen 
doden gevallen onder de toenmalig heersende perversie van 
de orde, de zogenaamde 'nieuwe orde'. Als God zomaar ver-
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gaf, zou hij als het ware die perversie, die chaos bijvallen, als
ofhij haar indirect goedkeurde. God moet die wanorde toch 
afkeuren. Dat kan toch niet anders. Hij is als Schepper en 
Onderhouder van de wereld toch verantwoordelijk voor haar 
welzijn, voor haar vrede. Die vraag is het die Anselmus zich 
eigenlijk stelt. Het is een vraag, niet ongelijk aan die welke de 
oudste zoon (Lucas 15:29v.) stelt: 'Ik ben bij u gebleven en ge 
hebt niets voor me gedaan en nu komt die zoon, die zich met 
hoeren heeft afgegeven, die vraat en zuiplap, en gij slacht het 
gemeste kalf. Is dat handhaving van een rechtvaardige orde?' 
De vader in de gelijkenis beantwoordt de vraag eigenlijk niet, 
behalve in die zin dat hij de vergeving voor laat gaan en voor 
een groots feest kiest, want, zegt hij: 'Mijn zoon was dood en is 
weer levend!' Daar moet de oudste zoon het mee doen. Ofhij 
deelgenomen heeft aan de maaltijd wordt niet vermeld. In ie
der geval blijft zijn vraag overeind en wordt die door de vader 
eigenlijk niet beantwoord. 

Het antwoord van Anselmus op deze vraag kan in veel op
zichten niet bevredigen, zoals we zullen aantonen. Maar al
lereerst moeten we zien dat hij een goede vraag heeft gesteld 
en dat is belangrijker dan het antwoord dat hij geeft. Elk ant
woord is altijd voorlopig en relatief. We moeten dit dogmati
sche antwoord relativeren, maar de erachter liggende vraag 
tot de onze te maken. We kunnen vervolgens proberen tot 
een bevredigender antwoord te komen, dat echter evenmin 
mag worden verabsoluteerd. Om daartoe te komen, moeten 
we allereerst de vraag stellen naar de fundering van de orde. 
In ons geval is dat niet de middeleeuwse orde maar de demo
cratische orde. Mijns inziens heeft Anselmus de toenmalige 
orde te zeer genomen voor wat hij was en haar te absoluut 
gesteld. Natuurlijk is orde eigenlijk altijd beter dan wanorde, 
zijn wet en recht beter dan chaos. Maar dat wil nog niet zeg
gen dat de orde verabsoluteerd mag worden. De toekomstige 
orde van God, het Rijk van vrede, relativeert immers onze 
geldende orde en door die relativering is deze orde tegelijker
tijd gefundeerd. Met andere woorden, voorzover onze orde 
iets laat zien van Gods komende orde is hij goed en verdient 
gehoorzaamheid, maar voorzover hij dat niet doet, moeten er 



kritische vragen bij gesteld worden, die misschien tot een ge
boden ongehoorzaamheid kunnen leiden. Die vragen zijn 
dus zo kritisch dat zij zelfs kunnen leiden tot verzet. We 
moeten immers God meer gehoorzaam zijn dan de mens. 
Deze burgerlijke ongehoorzaamheid mag nooit onbezonnen 
zijn, zij mag nooit te vroeg komen. Zij mag de orde nooit 
ondermijnen, want een niet geheel rechtvaardige orde is al
tijd nog een graadje beter dan de totale wanorde. Maar in alle 
loyaliteit kan de kritiek toch verhevigen en tot verzet wor
den. Het verzet doet dan een beroep op Gods stad der toe
komst die rechtvaardig is. Anselmus had dit moeten beden
ken. Niet de bestaande orde wordt door God gehandhaafd, 
maar de komende orde geeft Hij vorm. En die orde is"Hem 
heilig. En ongetwijfeld zal zijn vergeving er nooit op gericht 
kunnen zijn die komende orde te ondermijnen. Integendeel, 
die toekomstige orde is gekenmerkt door een gerechtigheid 
die de liefde en de vergeving in zich draagt. Nu nog is er een 
soms ondraaglijke spanning tussen die twee, dan echter zijn 
ze verzoend. Wij kunnen ons die verzoening niet voorstel
len, omdat we geen weet hebben van wat sjaloom (vrede) in
houdt. We reikhalzen er misschien naar, maar hébben doen 
we de sjaloom nog niet. Toch is onze democratische orde te
gelijkertijd ook weerspiegeling van de komende vrede. Zij 
verdient ons respect, juist ook vanwege de deugden die met 
haar gegeven zijn: tolerantie, vrijheid, verantwoordelijkheid. 
Democratie (met al haar deugden) is echt dichter bij de vrede 
van God ,dan tirannie en totalitarisme. Voor zover God zijn 
komende orde vormgeeft, zal Hij ook onze bestaande orde 
niet willen ondermijnen, voorzover die iets van die toekomst 
nu reeds zichtbaar maakt. En daar ligt het grote, maar tegelijk 
betrekkelijke gelijk van Anselmus. 

We hebben een paar misverstanden over de satisfactieleer van 
Anselmus reeds weggenomen. Hij doet mijns inziens geen 
onrecht aan het subject zijn van God. Het is God zelf die het 
initiatief tot de menswording neemt. Hij wordt ook geen ob
ject van de verzoening: Het gebeuren in Christus wordt geen 
offer genoemd en van een stillen van zijn toorn is geen spra-
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ke. Maar er zijn wel twee valse dilemma's in het spel: die tus
sen straf en voldoening en die tussen gehoorzaamheid en vrij
heid. Op beide willen wij hieronder nog ingaan. 

Zoals wij zagen kiest God bij Anselmus niet voor de straf 
maar voor de satisfactie. Onder die categorie wordt het hele 
Christusgebeuren gebracht. Het is echter zeer de vraag ofhet 
Christusgebeuren geïnterpreteerd kan worden zonder het be
grip straf te gebruiken. Als we naar de bijbelse gegevens kij
ken, valt op, dat Jezus inderdaad alle schuld op zich neemt. 
Hij verweert zich niet tegen de alliantie van religie (priesters) 
en politiek (Pilatus) die Hem noodlottig wordt, hoewel Hij 
daartoe kansen te over had. Hij laat zichzelf vrijwillig slacht
offer worden van een monsterverbond dat niet ongestraft zou 
mogen blijven. Die schuld neemt Hij dus op zich. Hij wil 
verder kennelijk zozeer de liefde voleindigen en de gerech
tigheid volbrengen, dat Hij ook de schuld van de schare die 
eerst roept 'Hosanna' (Marcus II:9 par.) en later, toen het 
erop aankwam: 'Kruisig Hem!' (Marcus 15:14 par.) en die er 
voor kiest niet Jezus maar Barabbas vrij te laten, op zich 
neemt en wegdraagt. Daartoe moet Hij in zijn eentje dragen 
wat de schare te dragen zou krijgen als Hij niet gezegd had: 
Als dezen getroffen moeten worden, neem mij dan maar! 
Ook de straf voor het verraad van Judas en de straf voor de 
verlating der leerlingen en de verloochening van Petrus laat 
hij op zich aanlopen. Dus de straf die priesters en overheid 
verdienden, de straf die de schare verdiende om haar verra
derlijk gedrag en ten slotte de straf die de discipelen verdien
den, kwamen op Hem neer. Er geschiedt in Jezus iets als een 
ruil, een plaatsbekleding, een intreden voor, dat wel degelijk 
te maken heeft met het opnemen en wegdragen van de straf 
der anderen. Laat ze vrijuit gaan, zegt Hij. Hij wil liever 
slachtoffer zijn dan dat het zwaard de ander treft. Dat gaat zo
ver dat Hij zich aan het kruis 'van God verlaten' voelt: een
zaam en alleen in de duisternis. De christelijke gemeente 
heeft in ieder geval dit gebeuren zo geïnterpreteerd, dat zij 
beleed: Onze straf heeft Hij op zich genomen. Jesaja 53 heeft 
grote invloed op het Nieuwe Testament gehad. Met die be
lijdenis drukte zij haar dankbaarheid uit over de plaatsbekle-



dende liefde die Hij had waargemaakt: Hij gaat er in onze 
plaats onderdoor en daarmee neemt Hij op zich wat ons had 
moeten treffen. Dat heeft alles met onze schuld te maken. Dat 
Anselmus het begrip plaatsvervanging niet gebruikt, hangt er
mee samen dat hij er niet van weten wil datjezus onze schuld 
op zich neemt en zo de straf der anderen draagt. Hij prefe
reert de mogelijkheid van vergeving op grond van satisfactie 
boven de werkelijkheid van dit gebeuren dat de gemeente deed 
belijden: Onze schuld nam Hij op zich. Agnus Dei qui tollit 
peccata mundi. 

Het andere valse dilemma is dat tussen vrijheid en gehoor
zaamheid." Datjezus' vrijheid pas begint op het moment dat 
Hij verder gaat dan gehoorzaam-zijn, is mijns inziens een 
denkfout. Een mens zou dan niet vrij kunnen zijn als hij ge
hoorzaamt. Hierop berust overigens de hele theorie van de 
'verdienste' (meritum) of, zoals we het ook kunnen noemen, 
het 'overtollige goede werk' (opus supererogatorium), want dat 
alleen wordt volkomen vrijwillig gedaan. Het begrip gehoor
zaamheid wordt bij Anselmus te veel vereenzelvigd met een 
handelen onder noodwendigheid. Een onderhevig zijn aan 
noodwendigheid zouden wij liever 'horigheid' noemen dan 
'gehoorzaamheid'. Gehoorzaamheid in bijbelse zin berust op 
een intensiefluisteren naar en horen van Gods stem. Gehoor
zaamheid is nooit zonder creativiteit van de menselijke kant. 
Juist door gehoorzaamheid wordt mensen vrijheid en hande
lingsruimte geschonken. Alleen als wij naar Gods gebod luis
teren vinden we vrijheid. Anders zou de vrijheid een doem 
zijn (zoals bij Sartre) die de werkelijke vrijheid om hals 
brengt. Vrijheid is niet het kiezen uit velerlei mogelijkheid, 
maar zij is vrijheid tot dienst, vrijheid tot het ene nodige. Zo 
alleen worden we waarlijk vrij. Alle andere vormen van vrij
heid werken slavernij in de hand, slavernij aan de zelfont
plooiing, slavernij aan het consumentisme, slavernij aan de 
machten zonder meester. Dus moeten we ook van Christus 
durven stellen, dat Hij juist zijn vrijheid toont als Hij ten 
diepste en ten laatste gehoorzaam is, als Hij de dood op zich 
neemt. Dat is zeker een vrije daad, daarin heeft Anselmus wel 
gelijk, maar het is evenzeer een gehoorzame daad. Juist als 
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gehoorzame daad is het een vrije daad. Het begrip gehoor
zaamheid krijgt er wel een nieuwe lading door: Het wordt 
ontdaan van zijn wettische karakter. Wat Christus doet is 
echter zeker geen meritum, geen overtollig goed werk, geen 
prestatie die beloning verdient. Het is juist als daad van vrije 
gehoorzaamheid gratuit, om niet, zonder bijgedachte. Hij 
doet dit zo maar, vrij en gehoorzaam, en omdat Hij het zo
maar doet komt het ons ten goede. Barth heeft geen ongelijk 
als hij genoegdoening karakteriseert als: Jezus heeft 'das 
Genügende J gedaan. 

We leven niet bij de mogelijkheid van vergeving mits we be
rouw tonen en Gods geboden volgen (zo Anselmus), maar we 
leven bij de werkelijkheid van de ruil, door God bewerkstcl
ligd, die, zonder enige voorwaarde te stellen, aan onze reactie 
voorafgaat. Berouw is geen voorwaarde tot de vergeving, maar 
de enige wijze om haar te ontvangen. Berouw wordt juist door 
de vergeving gewekt! Het doen van de geboden is nog veel 
minder een voorwaarde, maar eerder een vruchtbaar gevolg 
van de ontvangen genade. Terecht spreekt de Heidelberger 
van dankbaarheid, van wat in het Latijn heet gratitudo (dat wil 
zeggen: 'wat de genade teweegbrengt'). Misschien is het jo
hanneïsche woord vruchtbaarheid nog een treffender woord 
dan dankbaarheid: de menslievendheid van God wordt in ons 
vruchtbaar. Tot die dankbaarheid en vruchtbaarheid hoort ook 
het berouw dat in ons gewekt wordt en dat ons tot omkeer en 
nieuw leven aanzet. 

Al deze kritiek verhindert echter niet dat we mogen zeggen: 
Anselmus verdient onze lof, omdat hij beseft heeft en ernstig 
genomen dat God niet zomaar kan vergeven, alleen maar op 
grond van getoond berouw of op de belofte van bekering. De 
orde der wereld zou erdoor ineenstorten. God echter wil 
meer: Hij wil zijn Rijk geven van vrede, van vergevende liefde 
en rechtzettend recht. In die nieuwe orde zullen die twee, lief
de en recht, samengaan en tot een eenheid versmelten. Daar
om handhaaft God altijd zijn recht, dat hoger en meerder is dan 
ons recht, ook als hij vergeeft. Hij creëert een recht dat maat-
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staf en criterium van ons recht is. En ons recht is van dat god
delijke recht ook op zijn hoogst een zwakke afschaduwing. 
Het is moeilijk, ja schier onmogelijk voor ons liefde en recht 
als een eenheid te denken, want ze confligeren in ons leven en 
onze geschiedenis sterk en we moeten ze vaak beurtelings 
voorrang verlenen. We houden echter aan het visioen vast dat 
God ze beide hooghoudt en in een hogere eenheid verwezen
lijken zal. 
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Noten 

1. Quod nihil minus sit tolerandum in re rum ordine, quam 
ut creatura creatori debitum honorem auferat et non solvat 
quod aufert (Niets is in qe orde der wereld minder te verdra
gen, dan dat het schepsel de Schepper de verschuldigde eer 
wegneemt en niet betaalt wat hij weggenomen heeft.) Op
schrift boven en eerste zin van pars I, cap. 13 (in den vervolge 
zonder de aanduidingen pars en cap.) 

2. Deum impossibile est honorem suum perdere (Het is 
onmogelijk dat God zijn eer zou verspelen.) I, 14. Dei honori 
nequit, quantum ad ilium pertinet, addi vel minui. Idem nam
que ipse sibi est honor incorruptibilis et nulio modo mutabilis 
(Aan Gods eer kan wat hem betreft niets worden toegevoegd 
of onttrokken. Want Hijzelf is voor zichzelf de onverwoestba
re en op geen wijze veranderbare eer.) I, IS. 

4. Alex. Schweizer, Die christliche Glaubenslehre nach protes
tantischen Grundsätzen, Leipzig, 2de dr. 1877, 11, S. I82V. geci
teerd bij K. Strijd, Structuur en inhoud van Anselmus' Cur deus 
homo, Assen 1958, p. 82, noot 2. 

5· J. Huizinga, Herfsttij der Middeleeuwen, 2Idr p. 57 en 58. 
Een paar citaten om dit te adstrueren. In de ordre de la Passion 
geldt: 'De adel zal de grootmeester en de ridders leveren, de 
geestelijkheid de patriarch en zijn suffraganen, de poorters zul
len broeders zijn en de landlieden en handwerkers servanten. 
Zo zal de orde een hechte samen stelling der standen zijn ( ... )' 
(p. 87).'Want elk beroep had zijn symbolische betrekking op 
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het hoogste en heiligste. De arbeid is de eeuwige generatie en 
incarnatie des W oords en de bond tussen God en de ziel' (p. 
215). Zie ook p. 223/4. 

6. RGG, s.v. Mittelalter. 

7. Huizinga, HeifSttij. Daar zegt hij dat de Middeleeuwen 
nog een keihard rechtsgevoel kende~, de onwrikbare zeker
heid dat elke daad haar uiterste vergelding eist. Het rechtsge
voel was nog driekwart heidens. Het was wraakbehoefte. Hui
zinga's boek over de late Middeleeuwen is in dit opzicht zeker 
ook geldig voor de vroegere. Huizinga stelt dat de hartstocht, 
die de krenking van de eer bij de adel losmaakt, de eigenlijke 
motor achter de geschiedenis van de Middeleeuwen is. 

8. Quod petunt, non ut per rationem ad fidem accedant, 
sed ut eorum quae credunt intellectu et contemplatione delec
tentur. .. ( En zij vragen niet, dat zij door de rede tot het geloof 
komen, maar dat zij in het begrip en de aanschouwing van de 
dingen die zij geloven zich mogen verheugen ... ) I, 1. 

9. Ac tandem remoto Christo, quasi numquam aliquid fue
rit de illo, probat rationibus necessariis esse impossibile ullum 
hominem salvari sine illo. (Terwijl er van Christus wordt afge
zien, alsof er nooit van Hem sprake zou zijn geweest, bewijst 
het boek met dwingende redenen, dat het onmogelijk is dat 
een mens zonder Hem gered wordt.) Praefatio van Cur deus 
homo. 

10 .... ut etiam si nulla possum quod credo comprendere, 
nihil tarnen sit quod ab eius firmitate me valeat evellere ... ( ... 
dat ook indien ik niets van wat ik geloof kan begrijpen, er toch 
niets is dat mij van zijn zekerheid zou vermogen los te ruk
ken ... ) I, 1. 

11. Nondum considerati quanti ponderis sic peccatum (Ge 
hebt nog niet overwogen van gewicht de zonde is.) I, 21. 
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12. Nec sufficit solummodo reddere quod ablatum est, sed 
pro contumelia illata plus debet reddere quam abstulit (Het is 
onvoldoende alleen terug te geven wat geroofd werd, maar 
vanwege de toegevoegde smaad moet hij meer teruggeven dat 
hij geroofd heeft.) I, 11. 

13. Net sufficit solummodo reddere quod ablatum est, sed 
pro contumelia illata plus quam illi monstrat, unde nullatenus 
exire possit, et servus ille contemnens manadatum et monitio
nem domini sui sponte se in monstra tam mittat foveam, ut nul
latenus possit opus iniunctum efficere: putasne illi aliquatenus 
impotentiam istam ad excusationem valere, cur opus iniunc
turn non faciat? (Want indien iemand een knecht een werk 
oplegt en hem beveelt niet in de kuil die hij hem laat zien te 
vallen, waar hij volstrekt niet kan uitkomen, en deze knecht 
zich vrijwillig in de kuil stort, het bevel en de waarschuwing 
van zijn Heer in de wind slaande, zodat hij het uit te voeren 
werk volstrekt niet kan verwezenlijken: geloof je, dat dit on
vermogen ook maar enigszins tot zijn verontschuldiging zou 
kunnen dienen, dat hij het opgelegde werk niet afinaakt?) I, 24. 

14. Necesse est ergo, ut aut ablatus honor salvatur aut poena 
sequatur (Het is dus noodzakelijk, dat of de geroofde eer wordt 
vergoed of dat straf volgt.) I, 13. N ecesse est ut omne peccatum 
satisfactio aut poena sequatur. (Het is noodzakelijk dat op elke 
zonde of satisfactie (genoegdoening) of straf volgt.) I, 15. 

15. Deum vero non decet aliquid inordinatum in suo regno 
dimittere ... Non ergo decet peccatum sic impunitum dimittere 
(Het past God niet in zijn rijk iets ongeordend te laten ... Het 
past God dus ook niet de zonde zomaar ongestraft te laten.) I, 

12. 

16. Dit hangt samen met Anselmus' overtuiging dat God 
niet onteerd kan worden, omdat zijn eer niet is aan te tasten. 
God is boven ontering verheven. We hebben hier eerder met 
stoïsche categorieën van doen (apatheia, ataraxia) dan met bij
belse. 
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17. Frustra quippe imitatores eius erunt, si meriti eius parti
cipes non erunt (Tevergeefs zullen zij zijn navolgers zijn, in
dien zij niet deelhebben aan zijn verdienste.) 11, 19. Ten on
rechte vindt Von Hamack dat de term meritum in het betoog 
niet zou passen (Hamack, Dogmengeschichte III, Tübingen 1910, 

S·40 4)· 

18. Ille vero sponte patri obtulit quod nulla necessitate um
quam amissurus erat, et solvit pro peccatoribus quod pro se non 
debebat (Hij echter otTerde zijn Vader vrijwillig wat Hij door 
geen enkele noodwendigheid ooit zou verloren hebben, en 
betaalde zo voor de zondaren wat Hij voor zichzelf niet schul-
dig was.) 11, 18. . 

19. Quemadmodum autem sit ad tantae gratiae participatio
nem accedendum et quomodo sub illa vivendum, nos ubique 
sacra scriptura docet (Hoe men echter tot de deelname aan een 
zo grote genade komt en hoe men onder haar moet leven, dat 
leert ons de Heilige Schrift) 11, 19. 

20. Hierop wijst Von Hamack in zijn Dogmengeschichte III, p. 
390 v. 

2I. Dat God niet uit louter medelijden kan vergeven is Har
nack een gruwel (Dogmengeschichte III, P.409.) Daar juist ·valt 
meer over te zeggen, indien men de orde en het recht die in de 
wereld gelden niet buiten beschouwing laat! 

22. Aperte nunc video quia nulla ratione se ipsum mori ex 
debito ... debit ad honorem dei, et tarnen facere debuit quod 
fecit (Ik zie nu duidelijk, dat Hij zich niet uit enige verplichting 
aan de dood ter ere Gods heeft overgegeven, maar dat Hij toch 
moest doen wat Hij gedaan heeft.) 11, 18. Hij gehoorzaamde 
niet aan een bevel Gods, maar deed wat hij moest doen geheel 
vrijwillig, als overtollig goed werk, als 'meritum'. 
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Over het thema van de verzoening is men vandaag de dag 
nog volop in gesprek. Het is duidelUk dat het uit is met de 
eenduidige leerder verzoening en dat veel motieven van ver
zoening in de bUbel door elkaar lopen. De bUbel kent geen 
vast omschreven verzoeningsleer, zoals die in sommige dog
matieken wordt voorgedragen. HU spreekt in onderscheiden, 
veelkleurige, afwisselende beelden (modellen) over deze 

zaak. Modellen die zo verschillend zUn dat ze elkaar op 

en zelfs uitsluiten. Dat moe
dit boek niet jammer vinden, 

De bijbelse getuigen proberen, elk op 

menslievendheid te getuigen en gebrui-
rnicldelenvan de taal, allerlei beelden en stUI-

voor op te houden met elkaar te polemi
twisten zijn zinloos en leiden tot verbale 

de hoogleraar G-. H. Ter Schegget zUn positie 

thetisch dan antithetisch, en zoals hU er in 
1I.,.1, .. i.rl. maar wel na een leven lang studeren, over 

. uitgangspunt kiest de auteur in de 
u2m~l .. subjectie tngsleer: het is niet nodig 
"non" met G-od te bew..-ltstelligen door via offers of cul

G--od weer gunstig te stemmen. HU is namelUk de van eeu
menslievende. Hij zelf neemt het initiatief tot de 

verzoening. G-od eist niet, maar hU geeft. 

Een moedgevende en aantrekkelUke bUdrage over het thema 
IIIiln de verzoening 


