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Bei wirklich gutem Kontrapunkt 
denke man gar nicht an die 
Harmonie. 
Arnold Schönberg 



De Christuspsalm 

HIJ die bestond in goddelijke majesteit 
heeft zich niet willen vastklampen 
aan de gelijkheid met God 

Hij heeft zichzelf ontledigd 
door het bestaan van een dienstknecht op zich te nemen 
en aan de mensen gelijk te worden. 

En als mens verschenen 
heeft HIJ zich vernederd 
door gehoorzaam te worden tot de dood, 
tot de dood op het kruis. 

Daarom heeft God Hem zeer verhoogd 
en Hem de Naam gegeven 
die is boven alle naam, 

oPdat in de Naam van jezus 
zich alle knie zou buigen 
van hemelingen, aardbewoners en hellegeesten, 

en alle tong belIjden 
tot eer van God, de Vader: 
Jezus Christus is de Heer. 

[Filippenzen 2:6-11 
Vertaling Katholieke bijbelstichting St. -Willibrord 1 



Inleidend woord 

Gesang ... als Einspruch der Menschheit gegen den Mythos 
Theodor W. Adorno I 

Meer dan eenmaal werd mij gevraagd om een bijbels-theologische 
fundering van de theses die ik in mijn dissertatie en latere geschriften 
heb ontwikkeld. Die vraag wordt terecht gesteld. Ik had, tegen mijn 
oorspronkelijke voornemen, deze exegetische achtergrond niet in het 
uiteindelijk gepubliceerde boek opgenomen, omdat hij mij te wille
keurig, te accidenteel voorkwam. Het nadeel was dat het 'pamflet
tistisch karakter van mijn proefschrift' [zo ongeveer H.J. Heering~ die 
zich er echter, tot mijn vreugde, niet door liet afschrikken) versterkt 
werd, het voordeel, dat ik niet in het eclecticisme terechtkwam van 
een zeker soort progressieven, die een aantal passende teksten citeren 
bij een reeds ingenomen standpunt. De lezer mag mij geloven, als ik 
verklaar dat ik door de ter voorbereiding van mijn preken nood
zakelijke studie van tenach en evangelie van mijn zaak overtuigd ben 
geraakt. Voor mij geldt niet dat er een sociaal-politieke voorkeuze 
moet worden gemaakt [zoals bij De Pree'): de bijbel zelf dringt tot 
keuze, hij is een woord van hoop tot hopelozen, gesproken door 
mensen, niet verkerend buiten, niet verkerend boven, maar mede 
zittend in de ellende, waarin ook hun hoorders zitten, want alleen 
daar is Gods stem hoorbaar. Zich houdend aan de hermeneutische 
regels die Miskotte leert en zelf toepast, kan men niet misgaan, ook 
niet met Ernst Bloch, die er een groot gevoel voor heeft, een feilloze 
intuïtie zelfs, maar denkt te maken te hebben met een ondertoon in 
plaats van met de boodschap zelf [omdat hij de openbaring in het 
kader van de religie interpreteert). De bijbel is echter geen boek van 
religie, maar van exodus uit 'het godsdiensthuis, geen boek van 
tempel, maar van tempelreiniging. Hij is het boek van een profetische 
minderheid, die pal staat tegen alle vestiging van macht om de 
macht, al was het die van messiaanse koningen, en die spree,kt tot de 
brede schare, die gebukt gaat, de massa van vermoeiden en 
beladenen, de sprakelozen die van bevrijding mogen horen en wier 
gesmoorde klacht er stem en rede in vindt. Mijn boek zal voor zichzelf 
moeten spreken. Het wil de 'heilige schrift' in deze zin uitleggen en 
mag aan die doelstelling worden gemeten. 
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Het is ingewijden bekend dat ik niet tot de vak-exegeten behoor: ik 
begeef mij op glibberige plaatsen en zal zeker menige buiteling 
maken, niet tot ieders verdriet, denk ik, want ook onder mijn theolo
gische tegenstanders zijn humoristen_ Ik presenteer mijn inzichten 
dan ook niet, omdat zij een exegetische bijdrage zouden zijn, al kan er 
bij toeval misschien wat inzitten, wèl echter omdat ik meen van de 
exegetische resultaten een eigen gebruik gemaakt te hebben. Onge
twijfeld zal worden opgemerkt, dat de gegeven interpretatie gekleurd 
is en vooral eenzijdig. Dat wil zij echter zijn, omdat alleen partijdig
heid tot universaliteit leidt. Wie in een wereld, waarin het geldt te kie
zen, de kerk in het midden laat, wordt slachtoffer van de machten 
waartegen de profeten pal stonden in hun gezegende vooringenomen
heid. Ik sta, waar ik sta, niet per abuis, maar vanuit de zekerheid dat 
deze weg geboden is, voor mij, maar niet alleen voor mij. Ik kan er an
deren niet toe roepen, laat staan pressen, want ik heb er geen be
voegdheid toe. Ik kan alleen trachten bijbels te funderen, waarom ik 
de dingen zo versta, en hopen dat er overtuigingskra-eht uitgaat van 
theologische redelijkheid. 
Bedenken wij echter wel door hoeveel stereotypie, hoeveel religieuze 

ideologie wij in onszelf moeten heenbreken, hoeveel tegenzin er in ons 
zit tegen het slechten van de veilige muren rondom ons heilige huis. 
Ongetwijfeld zal ook de gevestigde potentia [niet de werkelijke 
democratie, maar de misbruikers der vrijheid] ons beschuldigen van 
dienstweigering en verloochening van de opdracht, zodat wij in onze 
status bedreigd en van onze positie onzeker worden. Dat alles maakt 
ons resistent tegen vernieuwingen nodigt ons, zo we al op weg gingen, 
tot terugkeer in de thuishaven van alle vlees: het conformisme, dat het 
hoofd beleefd ontbloot, want met de hoed in de hand komt men door 
het ganse land. Beethoven hield hem op zijn woeste kop toen 
Napoleon passeerde. De theologia naturalis van de bourgeois viert 
nog steeds hoogtij in onze hoofden, ell haar hoge hoed heeft een 
dubbele bodem. Haar sedativum brengt ons onrustig hart tot stil
stand, lang voor het, kloppend van verlangen, eindelzjk ['eschato
logisch'] sabbat vindt bij de God der bevrijding. 

Het boek is opgedragen aan mijn, zo johanneïsche' zoon Heiko, 
naamgenoot van mijn vriend en leermeester Kornelis Heiko Miskotte. 
Met Heiko ben ik verbonden in de liefde tot het contrapunt, een 
muzikale vorm, onstuitbaar in zijn creatieve kracht, die het oor en het 
hart geboeid houdt tot het einde, omdat in de fuga niet gezwelgd 
wordt in het sentiment der harmonie, maar ook niet vertwijfeld 
verwijld wordt bij de disharmonie; de fuga heeft vaart, het gebeuren 
gaat voort over toppen en dalen, door engten heen en versnellingen 
tot het, voorlopig, als in het millennium rust vindt op het orgelpunt 
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[de grondtoon die alles draagt], maar het is een Trugschluss, de 
beweging snelt door, nog eenmaal, stem valt over stem en vindt 
'sabbat' in het slotakkoord [Bij Bach vrijwel altijd in majeur, ook al 
staat het stuk in mineur]. Hoeveel malen hebben wij het samen 
beleefd en elkaar aangekeken in verbazing: dit is de weg van de mens, 
van woord tot woord, van kracht tot kracht. 'Muziek', zegt Adorno, 
'van het spirituele oor'; ademend stemmenweefsel, dat dialectisch wil 
worden beluisterd, van deel naar geheel, van geheel naar deel. 
Muziek die nooit verveelt, antidotum tegen het taedium~ omdat zij 
erom vraagt, opnieuw, maar nu vanuit het einde gehoord te worden. 
[De grootmeester van deze kunst Johann Sebastian Bach laat het 
ricercare of de fuga dan ook menig keer in kreeftengang horen, of ook 
in omkering, in wisseling van hoog en laag; zo in het Musikalische 
Opfer, in de Kunst der Fuge.] 

Mij werden deze ervaringen met het contrapunt tot leidraad bij de 
compositie van dit boek, ja zij gaven mij ook de rechte kijk, naar ik 
meen, op de structuur van de Christuspsalm, die schijnbaar een 
verhaal vertelt van begin naar einde, maar als een fuga waarin, in 
oorspronkelijke ligging, in boven· en in onderkwint door elkaar wordt 
gezongen, zodat hoog en laagom enom wisselen; dedux en de comes, 
de leidsman en de lotgenoot, de heer en de knecht zijn één in de 
kosmos, die dit gezang bezwerend oproept: gezang als protest tegen 
de mythe, geen eeuwige wederkeer, maar geschiedenis, geen 
bevestiging van driedelige wereldbeelden, maar beweging en straks, 
de spanning ten top gevoerd, het stralende einde, niet in de 
ondergang, de Götterdämmerung, maar in een oneindige ver· 
troosting: eis doxan theou patros, tot glorie van de vader van het 
mensenkind. Dat is het onbegrijpelijke, tedere wonder: het heeft er 
van den beginne in gezeten, van de inzet van het eerste thema, de 
inzet van de dux af aan. Alles was aangelegd op deze 'ontwikkeling', 
achteraf gezien, vooraf vermoedende gehoord. Maar we zouden het 
niet hebben gezègd, toen het begon, zo argeloos, zo gering, bijna 
nietig. 

Als in de fuga is er ook in deze hymne aan de adem, die samenstemt 
tot lof, het primaat boven de maatslag, die de tijd aan stukken hakt; 
de hymne is een lied, dat ons in beweging zet [vol onweerstaanbaar 
moverende synkopen], maar er kan niet op worden gemarcheerd of 
gestampt. Zingend heerst er het woord, de articulatie, de :-ede; er is 
een ademende géést, een pneuma van orde, die er niet wordt inge· 
hamerd, maar als pneuma uitgaat van de logos zelf. Wat er gebeurt is 
zo nooit eerder geschied, het is één en enig. Het lied is zo qua talis een 
lofzang op de Mensenzoon, openbaar wordend in zijn glorie. Hier 
geldt niet 'Ordnung muss sein', hier wordt niet naar andermans, niet 
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naar bovenm'lns pijpen gedanst, maar de messiaanse geest schept een 
kosmos van bewogen liefde, die tot ons komt als bruid. 

Fuga wil zeggen: vlucht. Vluchtenden vinden niet spoedig rust, hun 
weg gaat door steppen van ontbering, soms vinden zij een oase waar ze 
een korte tijd kunnen verblijven. Harmonie en disharmonie vallen 
hun willekeurig toe. De Schelfzee is hun Engführung; Elim met zijn 
twaalf bronnen en zeventig palmen hun orgelpunt. Zij beleven menig 
Trugschluss, maar moeten weer verder. Rust zullen zij vinden in het 
beloofde land. Zijn ze er eenmaal aangeland, dan blijkt de binding 
van Satan niet zeer lang te duren. De fuga begint opnieuw, nu vanuit 
het einde. Babel wordt hun nieuwe Mitsraim. Liederen van verlangen 
worden gedicht over een lijdende knecht, een àndere Mozes, die een 
nieuwe exodus volbrengen zal. Ook in onze hymne is deze slaaf·bevrij
der, deze Messias-Koning het thema. Het is een koningsfuga, een 
musikalisches Opfer, op een chromatisch dalend, dan weer stijgend 
thema. Voorde adem van zijn stem, die woord en rede geeft aan spra
kelcizen, vluchten koningen ledig weg. Hij zelf, een opgejaagde, zon
der hol voor zijn vQet, wordt ten troon van het al verheven en heerst 
vanuit de hemel, Mensenkind, Adamszoon als wij. Het lied zingt van 
de geheime archè, de verborgen logos der geschiedenis, die in Hem in 
het licht treedt: vernederden worden verhoogd en machtigen van hun 
voetstuk gestoten. De 'pruisische' koning, die dit lofoffer krijgt aange
boden, zit er verlegen mee, hij is een zich wanende Frederik, maar in 
werkelijkheid een Salomo manqué, die het thema zelf opgaf aan de 
Meester ... hij mag het zich voor gezegd houden: er is maar één kyrios, 
één basileus die deze hoge namen verdient, de messiaanse dux-et
comes, onze leidsman-en-lotgenoot. 

Karl Marx noemt in zijn beroemde opium tekst het afschaffen van alle 
toestanden, waarin de mens een vernederd, geknecht, verlaten en 
verachtelijk wezen is, de 'kategorische imperatief. Dat klinkt wel even 
rigoureus, maar niet zo formeel als bij Kant. De kbntekst van Filip
penzen 2:6-11 handelt over deze praxis der bevrijding, de aanwijzin
gen om in de vrijheid van deze Messias en zijn royale perspectieven te 
staan en staande te blijven in de stad Filippi, als tegen-commun~, als 
'engel' der polis. Het is geen kategorische imperatief, grondeloos zijn 
grond vindend in zichzelf, ook geen konditionele, want de keuze 
tussen dood en leven is immers geen ke~ze, maar een imperatief die 

gegrond staat in de indicatief van het' hoge lied over de nietige koning 
der koningen. Voor wie bij Hem zweren [tegen de klippen op] gelden 
deze 'Weisungen', uit het hart van de Messias gegeven. Ik had graag 
ook nog over deze strategie der messiaanse bevrijding geschreven en 
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over haar implikaties voor het 'schema', de handel en wandel der 
gemeente, maar ik kwam er niet meer aan toe. Het blijft dus als 
mogelijke toekomstige taak voor mij liggen, die niet zal kunnen 
worden aangepakt en voltooid, tenzij wij ook sociaal en politiek 
konkreet maken, hoe deze verifiërende praxis er heden uit heeft te 
zien. Misschien dat mijn andere werk daarover toch iets zinnigs zegt; 
het was er wel de bedoeling van. 

Tenslotte zou ik mijn leermeester Professor E.L. Smelik, die mij in 
1953 tot zijn assistent verkoos [wat ik als een hoge onderscheiding on
dervond en nog beschouw). willen danken voor de kans, die hij mij 
daardoor bood, in tijden waarin het beurzenstelsel schraler was 
dan nu, een tweetal jaren aan mijn akademische studie toe te voegen 
en nog wel in zijn inspirerende nabijheid. Hij gaf mij vooral de 
bijbelse theologie, die tot zijn 'onmetelijke' leeropdracht behoorde, 
ter bestudering. Wil de theologische wagen in beweging blijven dan 
moeten de dogmatische wielen om de assen der exegese draaien. Dat 
kan alleen als er goede bijbels-theologische lagers zijn, anders gaan de 
wielen slingeren of lopen vast. Lagers zijn gekke dingen: zij sluiten in 
en bieden ruimte, zij houden vast en laten los; het zijn eigenlijk 
dialectische mirakels. Smelik vond mij vaak te dogmatisch, want ik 
had een inderdaad misschien te grote behoefte mij op systematisch 
niveau te verantwoorden. Hij behoedde mij, hoop ik, met zijn kritiek, 
soms bits, soms spottend, voor vastlopen. Daarom reken ik de ethiek 
tot de dogmatiek, niet om de ethiek te 'dogmatiseren', maar om de 
dogmatiek praktisch te houden [zie ondertitel van mijn dissertatie]. 
De ethiek mag niet voorschrijven, zij mag niet antwoorden in plaats 
van de mondige mens. Zij biedt hem de condities aan waaronder het 
tot een . eigen beantwoording kan komen. Ethiek is ~en diepste ars 
orandi, die ons in de vrijheid stelt. Christelijke ethiek is onmogelijk, 
want het zou een ideologie naast andere zijn. De ethiek, die de tot vrij
heid bestemde mens en Christooi leert, is dat de God der bevrijding 
hem in de crisis stelt, zodat hij geroepen is uit te breken uit alle ideolo
gie, alle voorgevormde kehnis-van-goed-en-kwaad om op te breken 
naar de vrijheid der godskinderen. Dat ethos is bevrijdend voor alle 
mensen. Het is geen christelijk reservaat, geen 'harpagmos' dat moet 
worden vastgehouden, maar vrijheid die zich vermeerdert als zij ge
deeld wordt. Wij moeten eindelijk uit de droom, de nachtmerrie ont
waken, dat knechting en verlating ons onherroepelijk deel zijn. Dat is 
de andere kant die Marx niet goed zag, niet goed kon zien wellicht, 
omdat er veel christendom om hem heen was, maar weinig messiaan
se fiducie van mensen, die er ook verlost uitzagen' [Nietzche]. 

Het zal voor veel Amsterdamse theologanten geen verrassing zijn, als 
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ik verklaar dat de zeer degelijke en kundige lessen van de hoogleraar 
J. N. Sevenster en zijn temptaties van tentamina [studie is studie!], mij 
zeer veel te zeggen hebben gehad, want elke zin die hij sprak was zeven 
maal zeven maal en meer verantwo~rd, zodat je leerde: exegetische 
conscientia. Ook Professor M.A. Beek wilsik danken. Hij onder
scheidde scherp tussen leerstoel en preekstoel en kon, in theorie, soms 
negentiende-eeuws uit de slof schieten. Ik zie hem voor mij staan, bij 
zijn afscheidscollege van zijn leerstoel af met de hand verlegen 
wijzend naar de achter hem oprijzende kolossale kansel der Lutherse 
Kerk aan het Spui, zeggend alsof het een opluchting was, dat hij dáár 
niet stond, maar op de katheder. Maar er was bij Beek geen 
scheiding: hij stond en staat voluit in de spanning tussen· de beide 
stoelen. Wat ik van hem leerde bleek op de kansel goed van pas te 
komen. Hij heeft de kansel in zijn hart, als hij uit zijn hoofd achter de 
katheder spreekt. Wat een vermogen tot vormgeving! De koele 
zakelijkheid van zijn colleges was een teken van zijn geduldige en 
diepgaande bemoeiingen met de teksten, wier boodschap de liefde 
van zijn hart heeft: zij klonk er in door, die liefde, maar ingehouden, 
want het betreft een geheim. Graag hoop ik, dat de drie genoemde 
leermeesters dit boek, als zij het lezen willen, niet zal teleurstellen; de 
stekken die men uitzet, kunnen soms wonderlijk groeien. 
De abrupte dood van Frits Mehrtens door het geweld, dat wij verkeer 
gelieven te noemen, heeft mij zeer aangegrepen. Ik besprak niet lang 
voor zijn dood met hem enige gedachten uit dit inleidende woord. Het 
boek zij mee aan zijn nagedachtenis opgedragen. Hoe gaarne had ik 
zijn oordeel er nog over willen horen en vooral wat hij er in had gevon
den. Hij ontdekte, ook in preken, altijd dingen, die de predikant zelf 
achteraf met zoete verwondering vervulden. Hij was een kreatief 
hoorder van het woord daar hoog op zijn orgelvlonder, zijn luister
post. In mijn existentie als predikant is hij onvervangbaar, er is een 
gat in de 'Maranatha' geslagen. Zijn trouw heeft mij, zolang wij el
kaar kenden, zeer gesterkt. Het doet mij verdriet, dat ik het hem niet 
meer zeggen kan, ik hoop, dat hij het heeft vermoed. 
Hans-Werner Bartsch' boek Die konkrete Wahrheit und die Lüge 

der Spekulation kwam te laat onder mijn ogen om het nog te verwer
ken, al is het van 1974. De uitgever, Peter Lang, schijnt in het marxis
tisch raam, waarin Bartsch zijn exegese heeft gezet, de grond te zien 
waarom de duitse theologische kritiek het boek praktisch doodzwijgt, 
z'Jdat het ook aan mijn aandacht bijna was ontsnapt. De lezer kan 
zich uit de achterin dit boek opgenomen parafrase van de hymne van 
Bartsch' hand. een beeld vormen van zijn uitleg. De wijze waarop 
Bartsch de hymne ontrukt aan de gnostiserende interpretatie, is ge
heel in de geest van zijn boek. Jammer dat ik van zijn geleerde uiteen-
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zettingen geen gebruik heb kunnen maken: het zou mij moed hebben 
gegeven nog verder te gaan op de door mij ingeslagen weg. Theologen 
moeten Bartseh' boek in ieder geval lezen! 

1 Het woord van Schönberg, zowel als het motto boven deze inleiding zijn te vinden, 
T.A.P. 180·214. m.n. resp. 192v., 214. Aan dit artikel over Schönberg is een ander ont· 
leend dat in de inleiding zijn plaats vond. 
2 H.]. Heering, 'De stad en het koninkrijk' in Theologie en PTaktijk 30/4, p. 168-175. 
3 W.A. de Pree, Maatschappijkritiek en theologiekTitiek, Assen 1971, p. 159 V.v. 

4 En van de. verveling geldt, dat zij minder onschuldig is dan de gevestigde burger 
denkt. Langeweile ist eiD kleiner Vorbote van Nihilismus [Bloch in: Neues Forum, Febr. 
1967, p. 128]. 
5 M.A. Beek, Twee voordrachten aangeboden aan zijn vrienden ter gelegenheid van zijn 
afscheid van de Universiteit van Amsterdam [niet in de handel]. 

15 



Hoofdstuk I 
Preludium 

I Christologisch stretto 

Theologie is christologie 

Gods woord hebben wij te zoeken in de gestalte van jezus Christus, in 
zijn persoon en werk, en nergens anders. Dat is het ene, alles beheer· 
sende gezichtspunt in de theologie van Karl Barth. Wij volgen hem 
hierin. Ook voor ons is theologie christologie. Men heeft bij Barth wel 
gesproken van de christologische Engführung, met een term uit de 
muziektheorie, met nam,e uit de leer van het contrapunt. Zo een Eng
führung of stretto is een vernauwing waardoor de fugatische thema
thiek wordt heengehaald in versnelde beweging, zodat het thema in 
de volgende stem reeds invalt voor het in de vorige is uitgeklonken. Op 
die wijze gaan bij Barth alle thema's van de theologie door het 'chris
tologisch stretto' , God wilde deze naam dragen en geen andere en 
daarom is er ook geen andere naam dan die vanjezus gegeven, waar
door wij tot het heil zouden kunnen komen [Act.4:12). Ons denken en 
spreken over God moet altijd met deze naam beginrien en niet ergens 
anders, zeker niet op een hoger plan. Voor Barth is alle spreken over 
God buiten jezus om reine filosofische speculatie, die theologisch 
onnut is. Hij wijst alle apologie dan ook met zoveel woorden af: God 
zelf bewijst zichzelf in Christusjezus. Ook wordt verworpen de funde
ring van het geloof in het theïsme, want in dat geval wordt weer aan 
de filosofie het eerste woord gegeven. Atheïsme kan volgens Barth 
alleen gericht zijn tegen de filosofische God, want de God van de na
tuurlijke theologie is de garant van de fysis, 'het natuurlijke' , het po
litieke, economische, morele bestel, dat de 'Almachtige' nu eenmaal 
gewild heeft. Déze God echter, de God van jezus Christus, is ànders; 
Hij is geen bijzonder geval van de goddelijke soort, maar Hij is op zijn 
unieke wijze God, zó dat alle andere goden en machten worden 
verslagen, tot zwijgen gebracht, te niet gedaan [vgl. BKDlh, 106). 

Geloof in Hem is dan ook geen variant in de bonte wereld der religi
ositeit. Geloof in Hem betekent uitgeheven worden uit dit ambiva
lente pluralisme. Geloof is - zoals Barth het 'dialectisch' uitdrukte 
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-'Aufhebung der Religion'. Daarmee is niet God op de achter
grond geraakt, zoals Leo Baeck vreesde - hij wordt niet tot een deus 
absconditus, omgeven door een donker en verschrikkelijk geheimenis 
en verstart niet tot het eeuwige zijn [LBP 13, 1~]: dat Jezus als kyrios 
wordt bezongen geschiedt niet in aftrek van de eer en de heerlijkheid 
van God, maar juist daartoel Het gaat juist om de God van Israël, die 
zich in Jezus Christus openbaart. De testamenten - het Hebreeuwse 
en het Griekse - getuigen van Hem, in verwachting en in herinne
ring. 'Alleen wanneer, met nieuw-testamentische woorden gespro
ken, de Vader wordt gekend in de Zoon door de Geest, of, met oudtes
tamentisch materiaal uitgedrukt, wanneer de Naam Gods [ -] wordt 
gekend als Gods wezen, gelijk het voor Zijn volk in het heiligdom te
genwoordig is, is het onderscheid der tijden [de tijd der verwachting 
en de tijd der herinnering] èn betrekkelijk gemaakt èn op Hem 
betrokken-op Hem dat is op God in zijn openbaring' [KMG92]. 

Het christologisch stretto werd geformuleerd in de Duitse kerkstrijd; 
van deze concentratie op het éne, dat van wereldwijde strekking is, 
ging een enorme politieke kracht uit. In de Barmer Thesen wordt het 
zo gezegd: 'Jezus Christus, zoals de heilige Schrift van Hem getuigt, 
is het ene Woord van God, dat wij horen, dat wij in leven en in sterven 
hebben te vertrouwen en te gehoorzamen. Wij verwerpen de valse leer 
als zou de kerk als bron van haar verkondiging buiten en boven dit 
éne Woord Gods ook nog andere gebeurtenissen en machten, gestal
ten en waarheden als Gods openbaring kunnen en moeten erkennen' . 
Het geloofin de ene Naam wil van geen religieuze geschiedenisfiloso
fieën weten; het doorbreekt de betovering waaronder ook christenen 
wel kunnen geraken als er een zogeheten 'sterke man' opstaat en zich 
gezondene van Gods voorzienigheid waant. Voor de gelovige zijn er 
geen goden en machten, hoeveel er zich ook trachten geldend te ma
ken. Met Berkhof moeten wij zeggen, dat de bijbelse boodschap haar 
religieuze taal, inclusief het woordje god, aan de heidense, de religi
euze omgeving ontleent [HBC 52]. Beleden wordt in Israël, tegen de 
religie in, tegen de aanbidding der machten in: Adonai is onze Godl 
Dat is een strijdkreet, een 'Absage' ook. Adonai treedt op als god 
tussen de goden, om ze te verdringen, te overwinnen, te onttronen 
deze 'vijanden van het arme mensenkind' [Pablo Neruda PNK 78]. 
Het bijbelse geloof heeft in zekere zin een negatieve verhouding tot de 
religie als 'selbstverschuldete Unmündigkeit' en is niet een gevoel 
voor het bovenzinnelijke, maar veeleer een fijn gehoor, een zacht ge
moed voor de diepste menselijke angsten-en-dromen. Wil men 
toch van transcendentie spreken, dan op de wijze van Dietrich Bon
hoeffer: 'de kennistheoretische transcendentie heeft met de transcen
dentie van God niets van doen; God is midden in ons leven "jenseitig" 
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[= transcendent]'[DBW 182]. Die transcendentie blijktinjezustezijn: 
het er zijn voor anderen. Daar ligt voor Bonhoeffer het beslissend ver
schil met alle religies. De religiositeit van de mens wijst hem in zijn 
nood op de macht van God, God is altijd de deus ex machina. Maar de 
bijbel wijst de mensen naar de onmacht van God en Zijn lijden. Alleen 
de God, die lijdt met de lijdenden, onmachtig is met de onmachtigen 
kan helpen [DBW 242]. En daarom maakt niet de religieuze daad de 
christen, maar het deelnemen aan het lijden van God in het leven van 
deze wereld [DB W 244]. je moet daarom niets uit jezelf willen maken, 
geen rechtvaardige en geen onrechtvaardige, geen heilige en geen be
keerde zondaar, maar leven in de 'Diesseitigkeit' , in menigte van op
gaven, vragen, successen en mislukkingen, ervaringen en radelooshe
den: zo neem je het lijden van God en de wereld ernstig en zo werp je 
jezelf Hem inde armen [DBW 248/49]. Daarom zegt Paulus in Athe
ne, dat hij in een 'onbekende god' gelooft, namelijk in een god .. die 
heel anders dan de andere goden, geen almachtige, ordelievende, sla
venhoudersgod is, geen heer en meester, geen caesar, geen god die ge
diend wil worden, maar een vrije en bevrijdende god, die solidair is 
met het benauwde, neergehouden schepsel, die slaaf is met de slaven. 
Niet uit religieuze eerbied, maar vanwege die zuchtende creatuur, die 
harde en onrechtvaardige wereld zei hij, dat die gans andere 
God-Bevrijder niet ver is van een ieder van ons en dat wij ons in Hem 
bewegen als vissen in het water en vogels in de lucht [zie 
Act.17:15-34]. Deze god staat niet op zijn strepen, is niet jaloers, 
zodat Paulus zeggen kan [met een citaat van een Griekse dichter]: Wij 
zijn van zijn geslacht, van zijn soort, wij zijn Godszonen. Om het 
openbaar worden van de godszonen zucht dan ook de ganse mensheid 
en zij verwacht de bevrijding van haar lijfelijk bestaan. 

Er kan geen rustende, harmonische verhouding· zijn tussen deze 
openbaring en de religie. Wij kunnen dit alleen in het geloof, in goede 
trouw 'je und je wahr-sein lassen'. Dit te geloven is altijd weer een in 
beweging komen, een zich losmaken, een op weg gaan. Dit belijden is 
altijd ook een 'Absage' . De openbaring heeft het eerstgeboorterecht: 
zij is superieur aan de religie, zij verslaat de religie, heft haar op. Als 
de Messias jezus, slaaf onder de slaven, 'het' voor ons is, dan is er 
daarbuiten niets absoluuts. Tussen openbaring en religie heerst geen 
rust en harmonie, maar vindt geschiedenis plaats. De geschiedenis is 
de geschiedenis van deze 'strijd' , dit gevecht om de menselijke bevrij
ding uit het godsdienstig diensthuis, dit opbreken naar ht>t land van 
Gods mensendienst. De geschiedenis is de . historie van de opheffing 
der religie, die ons in deze God gegeven is en die wij mogen navoltrek
ken. Deze opheffing geschiedt actualiter en kan niet in een geinstitu
tionaliseerd christendom worden vastgehouden als depositum; 
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gebeurt dit toch, dan valt het messiaans geloof terug in de religiositeit 
en ook waar dit 'alternatief is, dynamisch, revolutionair mijnentwe
ge, is het religie als zaak van de goddeloze mens. Niet waar verande
ring is is God maar waar God is is verandering. A donai is god en geen 
ander. 'God' uit de religie kan niet meer zijn dan predikaat van Adonai. 
De opheffing van de rejigie, als uiting van menselijk verlangen en 
protest, tot op het niveau van de synthese, waaruit zij als these en 
waaruit het a-theïsme als antithese is voortgekomen, betekent dat 
de bron van het verlangen en de stilling ervan, dat de diepste aandrift 
tot protest en het geloof waaruit het voortkomt, worden geopenbaard 
in de gestalte van de overste en voleinder van het geloof, Jezus de Mes
sias. Dat is het christologisch stretto waardoor de hele religieuze the
matiek wordt heengevoerd in een concentrerende, culminerende 
beweging. Zo is openbaring: bevrijding. Dit wil de hymne in Filippen
zen 2:6-11 ons toezingen. Het is één grote contrapuntische zang der 
bevrijding. Hier wordt ervan gezongen, dat het geloof in de Messias de 
opheffing is van de hellenistische èn de joodse religieuze mythe. Alles 
buigt zich daar voor de slaaf der slaven, Jezus; alle stemmengaanheen 
door dit stretto. Daaruit moeten wij niet afleiden, dat het christen
dom superieur is, maar juist dat de Messias ook het christendom, als 
aangelegenheid van de goddeloze mens, als nomisering van het 
bestaande, maar ook als legitimering van zelotisch-jacobijns drij
ven, opheft. Ook de christelijke god is een afgod, voor zover het chris
tendom hem heeft uitgeroepen tot een teken van zijn eigen overwin
ning. God gaat niet naarde kerk, als wij naar de kerk gaan. Hij woont 
niet in onze met handen gemaakte tempels. De ark valt in filistijnse 
hand. Want: God is God - alleen déze God is God. Daarom, het is te
recht, dat Pablo Neruda naast de goden ook de christ~lijke god noemt 
in zijn woedend gedicht, waarop ik boven reeds zinspeelde en waar
van de beginregels voluit aldus luiden: 

Daar in Rangoon begreep ik 
dat de goden evenals God vijanden 
van het armè mensenkind zijn. 
En vervolgens: 
Allen bereid tot alles 
om hun hemel op te dringen 
allen met kwellingen of pistolen 
om vroomheid te kopen of ons bloed 
te branden, woeste goden 
gemaakt door de mens 
om zijn lafheid te verbergen. 

[PNK78] 

19 



Ook God, ook de christelijke God, zoals die in Chili, in heel 
Zuid-Amerika 'gepredikt' is! Wie het niet zien wil en denkt hierop 
met een theologisch antwoord in abstracto te kunnen reageren, wist 
een geschiedenis van eeuwen onderdrukking uit. In onze hymne gaat 
het werkelijk om God-boven-God. Maar die is niet beschikbaar, 
die is niet 'habhaft' , niet disponibel. Of wij ons door Hem laten ge
zeggen, zal alleen kunnen blijken in onze praxis als leerlingen vap de
ze Messias. De toets is of wij werkelijk als van de machten bevrijden 
mensen, uitgeheven boven vrees en lafheid, zullen lcrven in onze tijd. 

Zullen wij ons dan maar atheïst noemen? Wat een verbeelding! Wat 
een hoogmoed!, zich voorbarig met deze naam te sieren. Wij kunnen 
de religie niet bezweren met a-theïsme. Het atheïsme heeft zelf 
steeds weer religie voortgebracht. Niet een maatschappij waarin alle 
toestanden zijn afgeschaft, waarin de mens een vernederd, een 
geknecht en verachtelijk wezen is, maakte in de Sowjetunie de religie 
overbodig, maar antireligieuze propaganda moet er het christendom 
keren. Daarmee is het ongeluk gebeurd. De strijd tegen de religie 
wordt in naam van 'iets anders' gevoerd. Dit andere wordt al spoe
dig, ongewild, maar onvermijdelijk, tot iets absoluuts, waarop zich de 
atheïst 'religieus' gaat oriënteren. In feite sterven tot nog toe religies 
alleen aan de opkomst van andere religies en nooit aan het veel princi
piëler atheïsme, dat zijn superioriteit alleen zou kunnen bewijzen [en 
Marx wist dat!] door de oorzaak van de angst en de lafheid die tot go
dendienst leidt weg te nemen. Falend in deze opgave wordt het 
atheïsme steeds meer religieus geladen en wordt zelf tot religie, 
die de orde nà de revolutie nomiseert en de voortgang der bevrijding 
blokkeert. Atheïsme is geen standpunt, dat kan worden ingenomen. 
Het is een perspectief, dat opengaat als Hij, de God-boven-God 
alles en in allen is, zodat er geen tempel meer nodig is. Religie kan 
alleen van buiten de toverkring van de religie zelf worden opgeheven. 
Het atheïsme biedt niet zulk een archimedisch punt. Alleen waar 
openbaring geschiedt in Jezus, daar wordt religie actualiter opgehe
ven; daar geschiedt tempelreiniging. 

Zo was alles daar, de hele aarde 
stonk naar de hemel en hemelse 
koopwaar. 

[PNK 78] 

Daar gaat de messiaanse zweep over ~ en: het Koninkrijk der Heme
len is nabij, nabij 'de hele aarde' ; de lucht vervult zich van tintelende 
verwachting. Maar dit kan alleen in een ogenblik worden gegrepen, 
dit moeten wij steeds opnieuw 'je und je wahr sein lassen' en leven in 
de praxis der bevrijding, de dienst der verzoening. 
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Bloch noemt zich desondanks atheïst; hij moet echter toegeven dat 
eigenlijk alleen een christen een goed atheïst kan zijn. Maar dat is nog 
te veel gezegd, nog te onkritisch ook. Een christen is altijd weer een 
religieus mens en waarom ook niet, doch alleen als gelovige is hij ge
grepen en laat hij zich grijpen door wat God in de Messias met ons 
voorheeft: de exodus uit alle verslavende en verdrukkende macht, de 
bevrijding uit de doodswereld [die zich levenswereld waant] en haar 
angsten [die worden omgelogen tot eerbied en ontzag]. Daarom buigt 
hij zich niet voor de 'caesar' en geldt als 'a-theos'. Dit invectief is 
hem een erenaam. De christen is echter aangevreten door klein ge
loof, door ongeloof en wangeloof. Hij moet steeds weer uitgeheven 
worden uit zijn miserie, uit zijn lafheid om vreesloos getuige te worden 
van eigen vrezen. Dat is niet minder dan een wonder. Zeker, de 
gemeente is de [aangewezen] plaats van de ware religie, maar alleen 
voor zover zij er voor in is, dat de religie om haar heen en in haar mid
den doorbroken wordt en zij het toelaat dat de messiaanse flits door 
haar hart slaat - in naam van de Christus Jezus, aan wie alleen met 
recht toekomt: de naam van God-boven-God. Voor zover de ge
meente in die opheffende beweging is begrepen, is zij boven zichzelf 
uit de plaats waar de ware religie beleden wordt. Dat is het 'christolo
gisch stretto', zoals het in Fillipenzen 2:6-11 gezongen wordt; het is 
de nauwe schoot waardoor wij worden heengedreven door de 
persweeën van de schepping tot de grote palingenesia, de grote We
dergeboorte in de stad zonder tempel, waar het Lam het licht is. Zo 
wordt de gemeente er voor bewaard een 'standpunt' in te nemen, 
geen religieus en geen atheïstisch, want daaraan zou geen einde zijn. 
Het zou dan blijven bij een heen en weer geslingerd worden tussen 
vrees en hoop, een nooit eindigende ambivalentie van slavernij en 
vrijheid, want atheïsme maakt geen einde aan religie; het luidt veel
eer een nieuwe fase van religie in, menigmaal zevenmaal religieuzer. 
Alleen waar de God, die geen god [geen baäl] wil heten [Frits Kuiper, 
FKL 57 -60] zich in de Messiasjezus openbaart, daar komen wij bo
ven de religie uit, zodat wat zij tastende zoekt gevonden wordt en haar 
roepen uit de diepte beantwoord wordt met een bevrijding die ver uit
gaat boven wat in haar leefde als protest tegen, als uitdrukking vàn 
ellende. Daarvan zingt de hymne, die het thema is van dit boek. [Men 
vergelijke voor het voorgaande BKD 12 , 304-397]. 

Grammatica van het belijden 

Hiermee is enigszins aangeduid wat wij bedoelden, toen we zeiden dat 
theologie christologie is. Het woord god is een leenwoord. Als wij zeg
gen, Adonai is god, dat is: de God van de Exodus. de messiaanse 
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macht der bevrijding, Hem en geen ander komt de lof, de eer, de 
roem, de knieval toe, dan is het woord god in deze uitroep predikaat 
en geen onderwerp. Van zulke uitspraKen geldt' subjectum non prae· 
dicatur " dat wil zeggen dat het subject [het onderwep] nooit geheel 
in het predikaat opgaat. Adonai is meer·dan·God. Hij is 
God·boven-God. De uitdrukking is van Tillich [PTM 160-164, 
geciteerd naar KMG, 77v]; alleen gebruikt hij deze term niet als predi
kaat van de Naam, maar als exponent van de moed om de angst der 
zinneloosheid op zich te nemen, een existentiaal der vastberaden
heid, zich niet te laten 'kennen'. Wat Tillich bedoelt met de God 
boven de god van het theïsme blijkt uit de sl0tzin van zijn boek: 
De moed om te zijn is geworteld in de God die verschijnt wan
neer God in de angst van de twijfel verdwenen is' [PTM 164]. Die God 
is echter alleen te vinden als men zich door de vertwijfeling niet laat 
afschrikken, maar haar doorstaat. Zo alleen wordt de 'persoonlijk
heid van de mens gered' . Miskotte noemt het een soort methodisme 
der vertwijfeling. Daarin gaan wij niet mee; we hebben niet het lef de 
mensen met zulke fundamentele vermaningen te benaderen. * Wel 
echter is deze term geschikt als predikaat om aan te duiden dat het 
met' Adonai is god' niet gezegd is, alsof dit een formule was die de 
zaak vastlegt. Niet gezegd, dat wil zeggen: de ontkenning moet ook 
gesteld worden. Adonai is niet-god. Was deze ontkenning niet mo
gelijk, dan zou de bevestiging immers zinloos zijn. Wij moeten hierbij 
aantekenen, dat wij met [de jonge] Barth een andere dialectische or
de voorstaan dan de gebruikelijke hegeliaanse. Barth stelt theologisch 
dat de these en de anti-these beide uit de synthese voorkomen. Met 
andere woorden: de anti-these is meer dali pure reactie op de these. 
Zij is óók reactie, maar zij is het niet alleen [BeG 28]. In eigen oor
spronkelijke kracht ontspringt de anti-these ook aan de synthese. 
, Naam' betekent dat God een god is geworden om aan mensen ken
baar te zijn, met name aan de Hebreeuwse slaven in Mitsraim. Israëls 
religie is in zoverre als geloof van dit slaven volk in Hem, de bevrijder, 
'mitsraise religie', tegen de religie des heersers. Maar deze anti-the-

• Prachtig laat Thomas Mann hetjakob zeggen, als deze zich, na het leugenachtige doods
bericht aangaande jozef, tegen God over God beklaagt in verwijtende woorden, die aan 
job herinneren. Eliezer, zijn knecht, als een andere Elifaz of Kildad, wil God tegen deze 
aanvallen verdedigen, maar jakob zegt: 'Was du redest, könnte ich auch reden, und bin 
nicht dümmer als du, das bedenke, ehe du drischest. Aber ich rede anders-und bin ihm 
näher dabei als duo Denn man muss Gntt verteidigen wider seine Verteidiger und ihn 
schützen vor seinen Entschuldigern. Meinst du, er ist ein Menseh, wenn auch ein überge
waltiger, und ist seine Partei, al80, dass du sie nehmen magst wider mich Wurm? Nennst 
du ihn ewig gross. 50 pustest du Worte, wenD du nicht weisst, dass Gott noch über Gott ist. 
ewig noch über sich selbst, und wird dich stTafen von dort herab, wo er meiD Heil ist und 
meine Zuversicht und wo du nicht bist. wenD du Person ansiehst zwischen ihm und mir.' 
Thomas Mann. joseph und seine Brüder [erster Band]. Stockholmer Gesamtausgabe 
1956,p.646. 
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se ontspringt niet daar allèen, zelfs niet in de eerste plaats daar, maar 
in de synthese, de openbaring van de Naam aan Mozes. De synthese is 
Gods zelfopenbaring die onze wereld en onze tijd tangeert in een punt 
zonder uitgebreidheid, zodat zij ook niet 'verfügbar' is. De rust in 
God is nog niet gegeven: wij zien ernaar uit. Zolang zijn wij nog in de 
onrust van wat op zichzelf een pendelbeweging tussen levensbeves· 
tiging en levensontkenning, theïsme en a·theïsme zou zijn, ware het 
niet dat de antithese [het atheïsme Jin oorspronkelijke kracht ook aan 
de synthese ontspringt en als zodanig de these in zich begrijpt en op· 
heft [niet: in zichzelf, maar: als zodanig!]. Dat wil zeggen dat wij in 
een bepaalde tijd en op een bepaalde plaats het accent op het neen, 
op de kritiek, op het protest, op de weigering hebben te leggen, dat 
wij in een bepaald~ situatie, voorlopig en betrekkelijk, voor het 
atheïsme kiezen. K. Barth zegt: Wij kunnen de Schepper van de 
oorspronkelijke wereld niet anders eren dan door te roepen om de 
Verlosser van de huidige wereld [ -]. Het huilen staat ons nader dan 
het lachen. Wij staan dieper in het neen dan'in het ja [-] dieper in 
het verlangen naar het toekomstige dan in het deelnemen aan het 
tegenwoordige [ - ]". S = P èn S = non·P: er is nog geen rust, maar 
zoeken, verlangen, hopen. 

In het raam van dit preludium [dit prolegomenon] heb ik behoefte 
mij op twee punten tegen Ernst Bloch af te grenzen. 
Ten eerste. Het is mij wel oppervlakkig begrijpelijk, maar ten diepste 
onbegrijpelijk, dat Bloch Barth verwijt te vluchten in de 'Feste Burg 
der Transzendenz' [en wel een zgn. 'objectieve' burcht] [EBA 72-80]. 
Als Marx Hegel op zijn voeten heeft gezet, dan heeft Barth hem 
immers met zijn neus in de goede richting gezet. De openbaring als 
synthese tangeert de tijd en de geschiedenis. De knècht Jezus is de 
kyrios! Dat is geen geheim kabinet, dat is ook geen vaste transéenden
tieburcht. Het is veeleer een opgenomen zijn in de geschiedenis der 
bevrijding, die openstaat naar [deze!] God toe [die geen God wil he
ten, Frits Kuiper], die het recht der armen en verdrukten doet gelden. 
Door hem worden wij aangeraakt, in beweging gezet, in de praxis ge
dompeld, in de geest gedrenkt, de dood achter ons latend, het leven 
voor ons ziende. Bloch wil 'Weltnähe nicht mit Konformem und gar 
Transzendieren nicht mit gehabter Transzendenz [ -] verwechseln' 
[curs. van t.S., EBA 80]. Nu dat wil Barth ook niet, zoals wij zagen. 
Hij is allesbehalve de openbaringspositivist, waarvoor vele, vooral 
Duitse theologen hem aanzien. In dat milieu is het dan inderdaad een 
opluchting als er één, Bonhoeffer; hem daarom kapittelt [DBW 
219v.]. Maar het kan blijkbaar niet genoeg gezegd: er is van dit con
formisme der positivisten bij Barth ten diepste geen spoor. Een ander 
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verhaal is, hoe die indruk kon ontstaan tijdens de Duitse kerkstrijd, 
toen Barth de antifascisten binnen de kerk in een breed front probeer
de te vereningen. Dat is Bloch op het.spoor, als hij zegt: Van Rudolf 
OUo, die ook het mild 'Christusvormige' in de huivering voor het 
mythische trok met zijn 'gans andere', naar de gans andere Gans An
dere van een zo vastberaden antifascist en doortastende christoloog 
als Barth is er geen overgang-daartussen ligt een breuk [EBA 73]. 
Barth komt op tegen alle 'Zerstörung der Vernunft' [Lukács,GLZJ, 
vooral de religieus-mythische. Inderdaad, 'christologie!' was het 
wachtwoord in de strijd tegen de vernietiging der rede, tegen de aan
slag op de menselijkheid. Zij, de christologie, heeft bij Barth nooit in 
een 'positivistisch' kader gestaan-maar was oproep tot nonconfor
misme, tot 'Nicht-Gleichschaltung', in naam van 'gehabter Trans
zendenz'?-neen: in naam van de anti-religieuze [anti de Farao, anti 
de Baäl, anti Wodan en Donar en andere huiveringwekkende en fas
cinerende machten, die de mens neerdrukken]: God-boven-God! 

Ten tweede. Voor ,Bloch is de geschiedenis van het zijn: de experi
mentele poging tot identifikatie van haar lichtende oorsprong. 
Daarom geldt ook 'im Ausgang der Philosophie die WeltformeI Sist 
noch nicht P', geen subject heeft nog het aan hem adequate predikaat 
[EBT 11,177]. Deze identificatie is het doel van de geschiedenis, S = P 
moet eruit komen [EBT 11,22]. De formule S is nog niet P is voor 
Bloch tegelijk 'Prägung entscheidender Einsicht [und] Kampfruf zu 
verwandelner Tat' [Adolph Lowe, EBZ 135]. Het tweeduizend en 
meer jaren oude thema van de joods-christelijke wereld wordt met 
deze kleine formule uitgedrukt. Alles is in beweging! is dit echter zo, 
dan kan het atheïsme geen standPunt zijn! Wat in het atheïsme ge
zegd wil zijn en wat ontkend wil zijn, is niet het bezit [als 'gehabte 
Transzendenz!"] van de atheïsten, maar verwijst ook heen naar de 
toekomst: S is nog niet P. Wij kunnen niet in ruste atheïst zijn. Wij 
mogen belijden, dat Adonai [de exodusgod] god is.en ook niet-god. 
Hij vangt onze religieuze projecties [vanuit hoop en vrees gedaan] op 
en is zo voor ons 'god'. Hij is wat wij denken dat de goden voor ons zijn. 
Hij is echter niet wat die goden realiter blijken te zijn voor ons, name
lijk 'nietsen' . Maar Hij zou zichzelf niet zijn, Hij zou niet zijn wie Hij 
is, als Hij alleen voor ons zou zijn wat wij in hoop en vrees dachten dat 
de goden voor ons zouden kunnen zijn: Hij is meerder dan ons 
hart, meerder dan ons denken. Hij zal ook niet werkelijk de god zijn, 
die Hij voor ons zijn wil, als Hij de goden niet tot zwijgen bracht, ons 
hart tot rust en ons denken tot - rede! Dàn geldt: Hij is Hij! En dat is 
dan een vrolijke tautologie, geen gis- en miskunde, maar hogere 
wiskunde-eindelijk is SP. Dat is de apokalyps van het datum dat tot 
die dag dandum blijft; dat is de onthulling van de Naam. 
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2 Neerwaarts en voorwaarts 

De messiaanse idee heeft, volgens Leo Baeck, reeds vroeg een veran
dering ondergaan, waaraan men gewoonlijk te weinig aandacht 
schenkt. Enerzijds was er het beeld dat de profeten hebben getekend; 
daarin is de Messias de zoon van David. Op een goede en grote dag zal 

. hij worden geboren om de ware koning te zijn, de stammen van Israël 
te verlossen en de volken te verlichten. Elia, de profeet, gaat voor hem 
uit om hem de weg te bereiden. Hoop en denken bewegen zich hier in 
de dimensie der geschiedenis, zowel de wereld - als de joodse geschie
denis. De lijn is horizontaal. Hij begint op de eerste dag en met het 
eerste woord van de bijbel, het verheven beresjit [in den beginne]. en 
loopt uit op de laatste dag der vervulling, het verheven be-acharit 
het laatste der dagen. De lijn loopt dus van archè naar eschaton. De 
geschiedenis strekt zich van dag tot dag, van schepping tot vervulling. 

Daartegenover stond een tweede messiasvoorstelling, die uit het 
boek Daniël stamde, één van de boeken uit de bijbel met de meeste 

werking. Hier wordt de Messias niet geboren, is ook geen 'scheut uit 
de wortel van Isai'. Hij stamt uit een heel ander gebied, uit de preëx
istentie. Uit die sfeer zal hij neerwaarts komen, 'op de wolken des 
hemels met grote kracht en heerlijkheid'. Hier is de tegenstelling niet 
beresjit en be-acharit, maar deze wereld [ol am hazzeh] en de 
komende wereld [ol am habba]. De harten zijn hier opgeheven om
hoog naar de hemel, vanwaaruit de Messias verwacht wordt. De 
Daniëlse visie paste wonderlijk goed bij de grondidee van de Alexan
drijnse, Hellenistische filosofie en vond daarin een bondgenoot, die 
echter ook een geweldige verleider kon worden. * Beide opvattingen 
leefden in het jodendom naast elkaar [zie voor voorgaande LBP 
14,15]. 

Baeck spreekt van een horizontaal en een verticaal messianisme. Ik 
neem deze terminologie niet over, omdat ik haar voor uitermate ver
warrend houd. Liever spreek ik van een voorwaartse en neerwaartse 
beweging. Want op de richting, de invariant der richting [Bloch] 
komt het aan. En die is .noch opwaarts nog terugwaarts, maar neer
waarts en voorwaarts. Het 'voorwaartse messianisme' vond vooral 
weerklank volgens Baeck, a.w.I6] bij de mensen, die het na aan het 

'Misschien heeft Joachim Jeremias gelijk, als hij stelt dat in Daniël 7:13. als de Zoon des 
Mensen tot de Oude van dagen wordt gebracht, de beweging van onder naar boven gaat 
[inthronisatie] en dat dit de oorspronkelijke visie is, die.nog doorklinkt in Lukas 22:69 en 
Acta 7:561JJT 259 v.v.]. Geen reden echter naar mijn mening om de andere nieuwtesta
mentische teksten, die van de parousie van de mensenzoon spreken, onder verdenking te 
stellen. De beweging van boven naar beneden is niet per se verticalistisch in de pejoratieve. 
hellenistische zin. 
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hart lag uit eigen krachten het koninkrijk Gods op aarde te verwezen
lijken; zij luisterden naar de woorden der profeten. Zij, die ongedul
dig verlangden het koninkrijk Gods hier en nu te ontvangen, voelden 
zich door het 'neerwaartse messianisme' aangetrokken; zij verlangen 
brandend, het visioen te aanschouwen en erin op te gaan. 

Het zou m.i. onjuist zijn deze beide geloofstypen, het geweldige 
bouwen en het ongeduldig verlangen, psychologisch te willen verkla
ren, al is ook daar wel iets van aan. Veeleer lijkt mij hierbij de tijd, 
de situatie, het uitzicht, dat de geschiedenis in een bepaalde periode 
biedt, doorslaggevend ~e zijn. Met een variant op Kohelet: er is een 
tijd van bouwen en er is een tijd van verlangen. Is het een wonder, dat 
de Hellenistische tijd, die gekenmerkt werd door fatale dreiging en 
waarin een 'nihilistische fobie' woedde [EBA 225], ook een tijd was 
waarin niet vele edelen, niet vele groten verzameld werden in 
gemeenten, die [sursum corda] naar de ol am habba verlangden en op 
de openbaring van de godskinderen hoopten, zuchtend en roepend? 
Ernst Bloch heeft hier zeer fraai over geschreven in zijn A theismus im 
Christentum. Het kan ons van veel misverstand omtrent Paulus' zoge
naamde 'verticalisme' bevrijden, althans als wij bereid zijn door de 
eenzijdigheid van deze geëngageerde beschouwingen heen te zien. 
Die bereidheid heb ik zelf op deze plaats graag, omdat mijn theolo
gische inzichten hieromtrent in dit boek op bijna iedere bladzijde te 
vinden zijn. Voor Paulus' kruistheologie heeft Bloch geen sensoriurn. 
Hij ziet haar als een terugval achter de gehumaniseerde Adonai in de 
oude molochvoorstelling; in het 'geduld des kruises' kan hij alleen een 
onderbreking zien in het subversieve van de bijbel, want dit soort be
rusting komt de onderclrukkers ten goede en verlamt de onderdruk
ten. In Romeinen 13 kan Bloch bijgevolg niet anders lezen dan een 
gebod tot onvoorwaardelijke onderwerping aan de overheid [EBA. 
218-224]. Deze [in de atmosfeer van een bepaalde Lutherse 
theologie in Duitsland niet onbegrijpelijke] misverstanden en 
mistekeningen laten wij terzijde; het voert te ver er hier op in te gaan. 
Na deze afwijzing van veel in Paulus is het des te verwonderlijker, dat 
Bloch toch een warme dankbaarheid koestert jegens deze apostel der 
heidenen, die zo een geweldig accent legt op een klaarblijkelijk imago 
van onvergankelijkheid in de uitstraling van de aardse" Jezus. Zo 
maakt hij ruimte voor een nog nooit op die wijze voorgekomen 'wens
mysterie', ja: 'vreugdemysterie' . In de Hellenistische tijd, waarin, 
zoals gezegd, volgens Bloch een nihilistische fobie woedde, kan dit 
geen empirische, geen concrete utopie zijn; het is dan ook veeleer een 
postulaat, een bezwering: indien wij alleen voor·dit leven onze hoop 
op Christus gebouwd hebben, zijn wij de beklagenswaardigste van 
alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als 
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eersteling van hen, die ontslapen zijn [-] Want evenals in Adam 
allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levendgemaakt worden [1 
Kor.15:19-22]. Dat hielp dan wel geen vermoeide en belaste tegen 
de ellende van zijn leven, maar het riep toch iets wakker in de' mens, 
iets 'Unerfasstes' waarover de.kaken vap de dood, omdat het buiten 
hun territoir ligt, als het ware geen bevoegdheid hadden. Zo heeft 
Christus als tribu~n van de menselijkheid gewerkt tegen de hardste 
anti-utopie van de heteronome wereld, tegen de dood, dankzij 
Paulus' prediking [EBA 225]. Ook in de hemelvaart slaat de mensen
zoonmythe door de godszoonmythe heen: jezus, geen edele, breekt 
binnen in de ruimte boven en zet zich naast de Vader; daarmee is een 
Adam met hemelse waardigheid bekleed [1 Kor.15:47]: een tribuun 
des volks zit op de troon en heft hem op. De parousie is de verschijning 
van deze mensenzoon als de goël [wat Bloch vertaalt met bloedwre
ker] in de zin vanjob. Zo kan de christusimpuls levend blijven ook in 
een tijd van nihilisme, in een tijd waarin God dood is [EBA226-231]. 
Zo zien wij in een tijd met weinig uitzicht de harten omhoog gehe

ven, de ogen opwaarts gericht. De vermoeiden en beladenen, de 
tweederangs burgers van het Romeinse imperium, zijn 'burgers van 
een rijk in de hemelen, waaruit zij de kyriosjezus Christus als sooter 
[redder] verwachten, die hun neergebogen lichaam zal veranderen, 
zodat het aan zijn lichaam der ere gelijkvormig wordt, naar de 
kracht, waarmee Hij àlle dingen aan zich onderwerpen kan' 
[Fi1.3:20]. Hiermee schijnt zich slecht te rijmen, dat Bloch de men
senzoon-verwachting uitspeelt tegen de kyrios-voorstelling, die hij 
Byzantijns noemt. In het laat Hellenistisch christendom zou de 
omgaand-komende Mensenzoon vervangen zijn door de kyrios 
Christus, die op de Imperator [keizer ] lijkt en kultisch vereerd wordt. 
Hij ziet dan deze kyrioscultus als één van de belangrijkste faktoren 
waardoor de oerchristelijke eschatologische grondstemming verbro
ken werd [EBA 211]. Deze kyrios- en Byzantijnse pantokratortitels 
van de hof theologie om, over en tegenjezus zijn heidens en zijn niet te 
rijmen met de subversieve topos Mensenzoon. Naar mijn mening 
wordt hier door Bloch te snel gelijk gegeven aan W. Bousset, die in 
zijn 'Kyrios Chris tos' gesteld heeft, dat Christus kyrios wordt genoemd 
naar analogie van de hellenistische cultushelden [Kultheroen] en als 
hoofd van de christelijke cultusgemeente. Hij heeft daar echter bij 
over het hoofd gezien, dat de christelijke gemeente aan deze titel reeds 
in de tijd vóór Paulus [zie onze hymnel] onder invloed van de Septua
gint een inhoud heeft gegeven die van heel andere aard is [EKE 84]; 
jezus wordt in onze hymne juist tot kyrios der wereld geproklameerd 
en dàt is het wat de geméénte belijdt, waar zij op zwéért. 

Wij zullen in dit boek trachten aan te tonen, dat CulIman en 
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Lohmeyer terecht in de christuspsalm van Fil.2 juist de adamchristo
logie, resp. de mensenzoonchristologie, terugvinden. En juist deze 
hymne kulmineert in de belijdenis: jezus is kyriosl Is deze hymne en 
lofzang bij het 'sacrament' van de doop, dan logenstraft zijn inhoud 
tevens, dat het 'sacrament' de eschatologische grondstemming van 
het christelijk geloof verstoort. Als de doop nu eens juist de eed van 
trouw was aan de gemeenschap van hen, die de kyrios-jezus, de anti
Imperator, de èchtesooter [want hij is het als solidaire, als slaaf onder 
slaven] uit de hemel der verborgenheid verwachten? Opwaarts zien 
zij, neerwaarts komt Hij, voorwaarts gaan zij - te zamenl 

3 Haggadaen preëxistentie 

Gods initiatief 

De uitspraken over de preëxistentie van jezus in het Nieuwe Testa
ment, vooral die in FiI.2:5v. v., geven aan H. Berkhof in zijn Christe
lIjk Geloof enige moeite. Toch is dit ten diepste slechts schijn, want 
'in het joodse en Hellenistische beelddenken wordt de kategorie van de 
preëxistentie aangewend, bijv. op de Tora, de wijsheid, de mensen
zoon, om het goddelijke initiatief àchter en de metahistorische gel
digheid vàn deze fenomenen uit te drukken' [HBC 304]. Is dit zo, dan 
kan gezegd worden dat deze preëxistentie-uitspraken het goddelijk 
initiatief en de goddelijke condescendentie in het scheppen van Chris
tus willen uitdrukken. In dat geval zijn ook deze uitspraken in over
eenstemmingmet Berkhofs christologische grondvisie, dat het Gèd is 
die in jezus tot ons komt, aldus niet diens menselijke persoon ver
dringend, maar die van zijn Geest doordringend, zodat in deze éne 
mens het verbond wordt vervuld als doorbreking van alle Godsver
vreemding. Afgezien van de dogmatische moeite die ik heb met het 
verlaten van de twee-naturenleer [waarover later nog], kan ik grosso 
modo akkoord gaan, vooral met de heldere samenvatting van wat het 
onderzoek ter zake van de 'preëxistentie' heeft opgeleverd. Eén kleine 
korrektie: ik léés 'joodse en hellenistische beelddenken' als hendiadys, 
want ik geloof niet dat van de hellenistische preëxistentie geldt, wat 
van de joodse resp. joods-hellenistische wél geldt, namelijk dat de 
bedoeling ervan ligt in het uitdrukken van de geldigheid van het als 
preëxistent voorgestelde. Met andere woorden: in het hellenistische 
denken is de preëxistentie in en op zichzelf van essentiële betekenis en 
niet alleen als middel om ergens op te wijzen. De 'haggadische' preëx
istentie echter is geheel en al middel; zij wil inderdaad iets uitdruk
ken. Het hellenistische beelddenken kan tot een gevaar voor het jood
se worden, het joodse beelddenken kan het hellenistische in zijn dienst 
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stellen. Het tweede kan bedoeld zijn en het eerste geschiedt de facto. 
Dat maakt de exegese van Fil. 2: 6·11 zo moeilijkl 

Veel kunnen wij leren van de wijze waarop Gerhard von Rad in zijn 
Theologie desAltes Testaments.[GRA I, 455v] de preëxistentie van de 
wijsheid in Spreuken 8 enJob 28 exegetiseert. In beide stukken vindt 
Von Rad een 'knik' [Job 28:28, Spr.8:35]. Eerst wordt de preëxistente 
wijsheid bezongen, want in de wereld is een geheim verborgen, dat 
haar samenhoudt, en waartoe God de weg weet en waartoe wellicht de 
mens alleen kan komen door de dood en het dodenrijk heen [Job 
28:22]. Dit leidt echter niet tot resignatie, maar tot een positief slot: 
maar tot de mens zei God: zie de vreze des Heren, dat is wijsheid, en 
van het kwade te wijken is inzicht [vers 28]. Diezelfde 'knik' is er in 
Spreuken 8, waar de preëxistentie van de wijsheid vóór al het gescha
pene wordt bezongen, de wijsheid van het 'konstruktieve principe' van 
de schepping, en dus zijn de wereld en de mensen omspeeld door Gods 
openbaring en staat al het geschapene gericht op Hem. Maar ook 
deze lof der preëxistentie is een aanloop tot een oproep tot navolging, 
een maning tot gehoorzaamheid. Want alleen door te horen en te ge
hoorzamen krijgt de mens aan deze 'kosmische' wijsheid deel. Juist 
omdat de wijsheid van eeuwigheid grond en bestand van de schepping 
is, wordt de mens opgeroepen wijs te zijn. Het gaat hier inderdaad om 
het aanwijzen van de metahistorische geldigheid, niet om een histo
rische vóórgegevenheid, maar veeleer om een boventijdelijke pneu
matische vóórgegevenheid. De praktische zin ervan is, dat de mensen 
worden geroepen naar de wijsheid te luisteren en te trachten. Alleen 
zo leven zij naar de wil van God, die de schepping draagt en samen
houdt. Omdat de wijsheid het fundamentele principe van de schep
ping is, moet het dit ook zijn van het menselijk leven [JML 107]. 
Is dit zo, dan kan Käsemanns vraag of dogmatisch de preëxistentie 

mag worden geëthiseerd [zoals Lohmeyer en Michaelis doen], beant
woord worden en wel met een ondubbelzinnig: 'ja' [zie EKE 70]. Juist 
in de joodse, resp. joods-hellenistische preëxistentiegedachte is dit 
zeer wel denkbaar. Wij kunnen dan ook niet met Käsemann mee
gaan, als hij zegt dat Fil.2:6 aan de preëxistente Christus die heerlijk
heid toeschrijft, die volgens Herm.I, 13v aan de oermens-verlosser 
toekomt [volgens gnostieke leer derhalve] [EKE 70,71; vgl. FGD 109]. 
Het is onjuist, dat Fil. 2:6-11 niet tegen de achtergrond van de 
jóóds-hellenistische apokalyptiek zou kunnen worden gelezen [contra 
EKE 92, ~ie Leo Baeck in par.2]. Juist het motief van de preëxistente 
gehoorzaamheid, het weerstaan van de verzoeking en de vrijwillige 
daad der zelfvernedering, wil tot uitdrukking brengen dat God in 
deze Adam handelt. Natuurlijk heeft er een nadere ontwikkeling 
plaatsgevonden, onder invloed met name juist van de denkvormen 
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der wijsheidsliteratuur en van het hellenistische jodendom. Reeds in 
het zendingsbewustzijn van jezus, of nu de zgn. èlthon [ik ben geko· 
men ... ] spreuken van Hemzelf stammen of niet, ligt de aanspraak dat 
God zelf in Hem tot de mens is gekomen. Hij roept dan ook op tot na
volging! Het handelen van God wordt in het hellenistisch jodendom 
gepersonifiëerd in de logos of in de gestalte der wijsheid, die neder
daalt tot de aarde, en kosmos, chaos en hemel doorwandelt tot zij in 
Israël haar woonzetel sticht. FiI.2:6-8 gaat hier in zoverre bovenuit, 
dat het aardse leven van jezus de hymne dwingt anders te formuleren 
vanuit het motief der zelfvernedering van de rechtvaardige [ESE 
99-101]. Het handelen van God wordt gepersonifiëerd in de gestalte 
van de preëxistente Adam [Mensenzoon] en daarom is deze het sub
ject van het eerste deel; althans grammatikaal is God eerst subject na 
het dio [daarom] van vers 9. Hier hebben wij weer te doen met het 
christologisch stretto. Pas na het dio kan in een wereld, waarin God 
dood is, een nihilistische wereld, zo Gàd worden gezegd, dat het niet 
wordt misverstaan. Dit kan pas vanuit het 'nieuwe begin' dat in jezus 
als slaaf onder de slaven is aan het licht gebracht. Theologisch echter 
gaat het er juist om, dat dit hele openbaringsgebeuren teruggaat op 
Gods initiatief en dat, wat in jezus onherroepelijk waar en waarachtig 
blijkt, grond en bestand is van Zijn schepping, zodat de gemeente de 
wereld mag verkondigen dat het ook zal worden voleindigd. 
joachim Gnilka heeft bijzonder helder de beslissende verschillen tus
sen de joodse en gnostische betekenis der preëxistentie onder' 
scheiden. De hoofdtrek van het joodse denken is dat alle geschapen en 
vergankelijke dingen, alle zijn en geschieden worden gefundeerd in 
de gedachten Gods. In het bijzonder geldt dat voor de heilsgoederen 
[tora, gan Eden, troon der doxa, naam van de Messias]. Hiermee wil 
gezegd zijn, dat het heil zeker komt. Deze ideële opvatting kan ver
wijd worden tot een werkelijk preëxistent geschapen zijn. In de gnosis 
echter concentreert zich alles op de opgave van de mens om tot zich
zelf te komen, zijn wezen te grijpen. De mythe van de Anthropos be
grijpt de mens vanuit zijn oorsprong. Als een in de materie wegge
zonkene komt de mens tot [zelfjverlossing door de kennis van zijn oor
spronkelijk wezen. De weg van de oermens is niet alleen paradigma
tisch, maar hij vat de weg der verlossing van allen samen. Deze mythe 
is niet eschatologisch, zoals Käsemann stelt, want de jezus-eschato
logie stamt uit de bijbelse ruimte, waarin historisch gedacht wordt en 
de goederen van het komende heil worden teruggeprojekteerd naar 
vóór de schepping ter wille van de zekerheid van de hÓóp. Maar dat is 
iets heel anders dan wat de oermens-voorstelling de gnosis zeggen wil 
[ziejGH 144v]. In de gnosis is de kennis van de mythe in zichzelf ver
lossend; in het joodse [ook het joodshellenistische, dat niet voor de 
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gnostieke verleiding is bezweken, bijv. Fil. 2: 6·11] verwijst de 'mythe' 
naar de bedoelde zaak: Gods initiatief, de zekerheid der belofte, de 
metahistorische geldigheid van het leven en sterven van Jezus als es
chatologische beslissing en als revolutie van het wereldschema. 

Lohmeyer citeert in zijn boek KyriosJezus uit Strack - Billerbeck 11 
287v,347v.veen talmoedische haggada, die wel is waar laat te dateren 
is [tiende eeuw], maar heel illustratief is voor wat ook in FiI.2:6-11 
staat [ELK 30]. God heeft het licht voor de Messias en zijn geslacht 
verborgen onder de troon van zijn heerlijkheid. 'Toen sprak de satan 
tot God: Heer der wereld, voor wie is dat licht, dat onder de troon van 
uw heerlijkheid verborgen is? Hij sprak tot hem: Voor hem, die jou 
eens te schande zal maken door je in het aangezicht te schimpen. Hij 
sprak tot hem: Heer der wereld, laat mij hem zien! En Hij sprak: Kom 
en zie hem. En toen hij hem zag, sidderde hij en viel op zijn aangezicht 
en sprak: Deze is de messias, die mij ten val zal brengen en al mijn 
vorsten der volkeren in de hel storten ... Op dat uur stonden de vervol
gers op en spraken tot hem, de Heer der wereld: Wie is dat, in wiens 
hand wij zullen vallen? Wat is zijn naam, wat zijn aard? En tot hem 
sprak de Heilige: Dit is de Messias en zijn naam is Efraim en hij zal 
verhogen zijn gestalte en de gestalte van zijn geslacht en zal verlichten 
de ogen van Israël en zijn volk redden; en geen volk en geen taal zal 
voor hem bestaan en al zijn vijanden en verdrukkers zullen vluchten 
en de stromen in de zee zullen ophouden. Toen begon God met de 
Messias te overleggen en sprak: de zonden van hen, die aan jouw kant 
bewaard worden [sc.1. de ongeboren, israëlitische zielen], zullen jou 
onder een ijzeren juk brengen en jou maken als dat kalf, waarvan de 
ogen dof zijn geworden, en zullen je aderit afknijpen door het juk, en 
om hunner zonden wille zal je tong aan het verhemelte kleven. Wil je 
dat? De Messias sprak tot God: zal deze nood vele jaren duren? God 
antwoordde: Bij jouw leven en bij het leven van mijn eigen hoofd, ze
ven jaren zijn het, die ik voor je vastgelegd heb. Als je dat smart ver
oorzaakt, dan stoot ik ze meteen uit [d. w . z. vernietig ik meteen de on
geboren zielen]. Toen sprak hij tot hem: Met jubelende ziel en met 
vreugde in het hart, neem ik het op mij, als er maar niemand omkomt 
van Israël. Niet de levenden alleen zullen het heil ontvangen in mijn 
dagen, maar ook die in het stof verborgen liggen, en niet alleen de 
doden in mijn dagen, maar ook de doden, die sinds de dagen van de 
eerste mens gestorven zijn tot heden, en niet zij alleen, maar ook de 
ontijdige geboorten; en ook niet alleen maar zij, maar allen, die gij u 
te scheppen hebt voorgenomen en die nog niet geschapen zijn. Dan 
ben ik bereid, dan wil ik het op mij nemen'. 
Hier vinden wij bijeen zowel het motief van de ontmoeting met Satan 

[de verzoeking] als het motief der vrije beslissing. Ook blijkt hoezeer 
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in het joodse denken 'ethisch' over de preëxistentie moet worden 
gedacht. Terecht zegt Lohmeyer dat dit haggadische stuk de 
veronderstellingen van onze psalm geheel en al bevestigen. 

Terugprojektie vanuit de gedachtenis 

Ernst Bloch heeft zeker gelijk, als hij van deze terug· projectie op de 
preëxistentie zegt, dat de logos [en hetzelfde geldt van de 
Licht-adam] de alpha is van een andere wereld dan de geschapene 
en dat hij dan ook pas met Christus naar voren treedt in een andere 
wereld. Met de preëxistentie wordt dus het eschatologische polemisch 
betrokken op het protologische van de eerste genesis, maar het escha
tologische wordt niet uitgebreid en teruggedateerd op een 
Oer-creator [of, gnostiek, een Emanator] van de voorhanden 
wereld, doch juist omgekeerd: het ware proton van het oerlicht is het 
eschaton van een tweede genesis, door de logos, door Christus [de 
eerste heeft het, als duisternis, niet begrepen] [EBA 215]. Ik zei, 
Bloch heeft zeker gelijk, ik bedoel: naar de géést van wat hij zegt. De 
formulering zelf is vol marcionitische overdrijving, die naar Blochs 
eigen besef als inauguratie van het Totaal-nieuwe, het Abso
luut-Vreemde tot jakobijnse Nonsens moet lijden [EBA 243]. De 
logos is de alpha van een andere wereld dan de gegeven, de voorhan· 
den wereld - en die àndere wereld is nu juist de geschápen wereld in 
bijbelsen zin, al gaat zij er ook bovenuit. Het eschatologische is kri
tisch betrokken op de bestaande wereld en wat Genesis verhaalt is zelf 
al uitdrukking van deze polemiek tegen de konservatieve scheppings
mythe, die de bestaande wereld en haar gang van zaken op goddelijke 
oorzakelijkheid terugvoert en zo aan rede en kritiek onttrekt. 

Ik moet bekennen, dat ik voor de keuze gesteld tussen dit blochse 
marcionitisme en de wijze waarop Berkhof in zijn Christelijk Geloof 
de scheppingsleer tracht te vernieuwen, zou kiezen voor het ongelijk 
van Bloch omdat de stootrichting van zijn eenzijdigheid mij liever is 
dan het 'terugdraaien' van Berkhof. Maar gelukkig, ik sta niet voor de 
keuze. Voor Berkhof is het geloof aan de schepper allerminst vanzelf
sprekend, maarinderdaad een geloofszaak, dat wil zeggen: 'een belij
denis tegen de zichtbaarheid en ervaarbaarheid in; van deze wereld 
van zonden, lijden en dood houden wij vol dat zij geschilpen is door de 
Vader van Jezus Christus' [HBC 175]. Tot zover graag geheel 
akkoord. Maar dan gaat Berkhof water in de wijn doen en dat krijg je 
er [naar een woord van Brecht] niet meer uit! Deze verwatering meen 
ik te zien in de volgende woorden van Berkhof, die volgen op hetgeen 
ik citeerde: 'daarmee neemt het christelijk geloof het vanzelfspreken
de scheppingsgeloof van de religie, hoewel het onvanzelfsprekend 
geworden is vanuit de openbaring, toch weer op om het gekorrigeerd 
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en geïntegreerd in te voegen in de samenhang met een nieuw heils
geloof [HBC 157]_ Afgezien daarvan, dat scheppingsgeloof niet voor 
alle religies vanzelfsprekend is - tenzij men deze aanduiding tot 
vormloosheid oprekt [de gnostiek bijv. kent de emanatie en de voor
stelling van de Demiurg die uit de oermaterie vormt], meen ik dat het 
niet om een 'gekorrigeerd intergreren' van dat geloof in de samen
hang van een heilsgeloof gaat, maar om een kritische opheffing 
van de hele werkelijkheidsbenadering C.q. wereldbeschouwing, 
waarin wet en orde goddelijk zijn krachtens hun origine, van waaruit 
zij als altijd geldend worden gezien. Het is zo, dat vanuit het christolo
gisch stretto wordt beleden in het bijbelse scheppingsgeloof dat alleen 
deze God recht heeft op de wereld en over haar beschikt. Dat houden 
wij inderdaad vol tegen alle zonde-, Iijdens-, en doodswerkelijkheid 
in. De schepping hoort tot de aetiologie van Israël [GRA 1,143], deze 
Satz van Von Rad verdient bijval. Dat het religieus gewrongen is het 
scheppingsgeloof door extrapolatie uit het heilsgeloof te laten voort
komen [HBC 159], stelt Berkhof zonder dat te dokumenteren. Als de 
bewering waar is, zegt hij mij weinig over het bijbels geloof, omdat ik 
dat niet als variant vàn, maar als een kritiek óp de religie meent te 
mogen zien. Toch ziet Berkhof zelf de scheppingsconcepties in het O. 
en het N.T. als vrucht van zo een extrapoiatie-naar-het-begin 
van ervaringen met God in de heilsgeschiedenis opgedaan [HBC 182]. 
Hij erkent dus deze 'religieuze wringing' in de bijbel. De mythische 
stof echter waarin het scheppingsgeloof zich korrigerend heeft uitge
drukt zou in zijn onharmoniseerbare verscheidenheid een uitdaging 
voor ons zijn, om scheppingsgeloof ook in eigentijdse wereldbeelden 
uit te drukken. Berkhof geeft daarvan dan een kleine proeve door een 
harmonisatie te geven van het scheppingsgeloof en het evolutionaire 
wereldbeeld. Ik zie niet dat dit veel oplevert, tenzij toch weer een 
beetje apologie, terwijl begrippen als 'évolution creatrice', die [ook] 
theologisch een horreur zijn, kritiekloos passeren. Bovendien begrijp 
ik niet, dat juist deze wereldbeschouwing wordt uitverkoren en niet de 
dialektisch-materialistische, die op wereldniveau een veel breder en 
dieper invloed heeft dan het werk van bijv. Teilhard de Chardin [dat 
door marxistische filosofen overigens, vanwege een zekere verwant
schap, resp. gemeenschappelijke negentiende-eeuwse afkomst, zeer 
gewaardeerd wordt]. Het zou interessant zijn het bijbels scheppings
geloof uit te drukken in het links-aristotelische, materialistische 
wereldbeeld van Ernst Bloch, maar ook dan zou blijken wat dan toch 
ook weer de konklusie van Berkhof is: 'wat zij [de taal van het schep
pingsgeloof] 'uitspreekt blijft ten opzichte van al deze talen 
qnafhankelijk' [HBC 183]. Laten wij het daarop houden. Maar dan 
zie ik niet, dat Berkhof boven Barths visie is uitgekomen. Gelukkig 
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maar, want het verlaten van het kritische scheppingsbegnp betekent 
altijd een terugval in de kosmische, nomiserende mythe, in de religie. 
Dat geldt ook van Blochs links-aristotelische metafysika, die als het 
erop aankomt de totale verijdeling openlaat en de mensengeschiede
nis zonder logos der belofte aan de eenza,amheid prijsgeeft [zie GSG 
124-128]. 
Wij doen beter het geloof nooit met een wereldbeeld te verbinden. 

Dat betekent altijd overwoekering van het geloof door de wereldbe
schouwing. De regina scientiarum blijft een eclectica, die niet 
gaarne, en zeker niet in gemeenschap van goederen huwt. Maar wel 
spreekt zij alle talen want alles wat adem heeft zal de Heer loven. Zo 
een theologie der ontmythisering geeft de velden vrij aan de 
wetenschap, ook bijv. de politiek en wel het liefst van hen, die in de 
spits van hun theoretisch-praktisch bedoelen vanuit het 'christolo
gisch stretto' herkenbaar zijn: de armen zelf in hun tegenbeweging te
gen verdrukking en uitbuiting. Het gaat niet om een verbinding van 
geloof met beschouwingen interpretatie. Die hebben genoeg plaats
gevonden en leiden altijd weer tot openlijke of heimelijke vormen van 
theodicée., Het gaat erom dat de gemeente vanuit haar kennis en 
bevinding een sensorium toont voor het handelen Gods in deze tijd. 
Kennis is macht. Vanuit Fil. 2:6-11 zal dan gezegd moeten worden, 
dat die kennis messiaans herkenbaar is die aan de onmachtigen, de 
slaven, de dienstbaren macht geeft. ZÓ worden wij naar het socialisme 
verwezen; niet echter omdat het dialektisch-materialisme [bijv. 
Blochs mater-materieleer] integreerbaar zou zijn in het bijbels 
scheppingsgeloof, zelfs niet met correcties, want dat is het niet. 
Wij houden het er dus op dat de schepping, zowel het scheppings

verhaal in Genesis als de bijbelse voorstellingen van preëxistentie, te
rugprojectie is van wat vanuit de gedachtenis der daden Gods gehoopt 
en verwacht mag worden, om zo uit te drukken, dat Hij de bevrijding, 
de verlossing van eeuwigheid reeds in gedachten had, ja dat niet 
alleen maar dat Hij er in den beginne al van sprak bij zichzelf, want 
logos is meer dan gedachte, het is gesproken woord, zin en ook daad in 
nuce. Zo drukt de 'haggadische' preëxistentie van de logos in Johan
nes I en van de Adamszoon in Fil. 2:6 v.v. uit, 

1] dat het leven en sterven van Jezus het centrum is van alle open
baring Gods, 

2] dat de Messias alles wat hij verkondigt en leert zelf vanuit zijn vrije 
beslissing als persoon is, 

3] dat de schepping door het woord inhoudt dat de wereld mag wor
den aangezien op een verborgen, erin heersende archè, een 'princiep' , 
nl. het messiaanse. Want woord is beloftel Het geloof in de belofte 
maakt alle metafysika overbodig. Preëxistentie is anti-metafysika. 
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Wat deze 'anti-metafysika' theologisch inhoudt is voortreffelijk 
samengevat door Hans Küng [HKC 434-438] _ De preëxistentievoor
stelling brengt beeldend tot uitdrukking, dat: 

1] het gezicht, dat God toont in de Messiasjezus zijn werkelijke en 
enige en eeuwige aangezicht is, 

2] daarom is jezus' weg en werk van universele strekking, want het 
openbaart de onbekende God, 

3] en jezus' geschiedenis kan dan ook alleen vanuit God verstaan 
worden, als aanbod en oproep van de liefdevolle en trouwe Schepper, 
die het kennelijk om verlossing en bevrijding gaat, 

4] zodat de mens de wereld en haar tijd kan en mag transcenderen in 
de dimensie der belofte_ 

4 Drie uitleggingen 

Drie uitleggingen 

Er bestaat onder de huidige uitleggers nauwelijks twijfel meer aan de 
vóórpaulinische herkomst van de tekst Fit 2 :6-1 L Algemeen ziet men 
ereendoor Paulus geciteerd 'carmen Christi'* in, waaraan Paulus wel
licht alleen de woorden 'ja tot de dood aan het kruis' [in vers 8] heeft 
toegevoegd. Wij zullen ons hier niet in de gronden verdiepen, die tot 
dit vrijwel eenstemmig oordeel hebben geleid. Wij zouden ermee op 
gebieden komen, waar ons elk oordelen krachtens onze ondeskundig
heid ontzegd is. De gronden liggen in de ritmiek van het geheel, zijn 
strophische vorm, maar vooral in de woordenschat, waarin o~pauli
nische sleutelbegrippen als morfè theou, isa theooi, kenoun voor
komen en paulinische termen, die wij zouden mogen verwachten, zo
als hyper en peri hèmoon ontbreken [ESE 93]. ** Vragen wij echter 
naar de herkomst van het lied, dan komen er drie verschillende ant
woorden van de grote exegeten . 

• Joachim Jerem~as geeft een andere strofe-indeling dan de voor ons gevolgde van Ernst 
Lohmeyer. jeremias gaat daarbij uit van het vorm principe van het parallellisrnus mem· 
brorum. Men zie voor de diskussie over deze vormkwestiejSH 9-12. Sanders kiest goeddeels 
voor jeremias' indeling, maar is het wat vers g.I1 betreft noch met hem noch met 
Lohmeyer eens. londer een oplossing te kunnen bieden. Wij volgen Lohmeyer omdat 
zijn 'arrangement remains widely accepted' USH 10]. 
··Dit betekent niet. dat wij meegaan met R. Bultmanns hypothese [gevolgd o.a. door 
Käsemann]. dat er een hellenistische gemeente zou geweest zijn, reeds voor Paulus en los 
van hem. met een eigen. anders getinte. 'gnostiserende' boodschap, die bovendièn nog te 
achterhalen zou zijn [RBT 64·182]. Wij volgenJ.N. Sevenster. die heeft laten zien dat de 
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1. Ernst Lohmeyer, die vooral met zijn KyriosJezus de grote stoot tot 
het onderzoek van dit carmen Christi heeft gegeven, zocht de beslis
sende motieven van dit lied vooral in het latere jodendom met zijn op
vattingen omtrent de Mensenzoon [zie ELK, ELP]. 
2. Ernst Käsemann in zijn schitterende artikel Kritische Analyse von 
PhiI.2:6-11 zoekt die oorsprong zeer beslist in de hellenistische we
reld. Het hoofdthema van ons lied zou komen uit de gnostische oer
mens-verlossermythe [zie EKE]. 
3. Oscar Cullman, in aansluiting vooral ook aan Jean Héring, zoekt 
de achtergrond in de bijbel zelf vooral in de tegenstelling tussen de he
melse Mens en Adam en in de motieven van de knecht des Heren en de 
Zoon des mensen [zie OCC, zie ookJHK, JHR]. Terecht zegt Loch
man [JLE 310] dat wij dit pluralisme niet als fataal moeten zien. Aan 
Käsemann moet toch wel heel duidelijk de vraag gesteld worden, 
waarom hij de primaire achtergronden in bijbelse, oudtestamen
tische motieven zo laag schat [= onderschat]? 

[Voor een uitvoerig overzicht van de mogelijke godsdiensthistorische 
achtergronden, zie men Joachim Gnilka, Der PhiliPperbrief 
[=JGH). p.138-144]. 
De in dit boek gegeven uitleg is geheel afhankelijk van het werk der 

vakexegeten en wordt niet gepresenteerd als een novum, zelfs niet als 
een vernieuwing, Men zie er liever het verslag in van een lange tijd du
rende omgang van de schrijver met deze tekst. Wie de schrijver zelf is 
moge mede blijken uit dit boek. Ikgaer hier niet op in, omdat ik geen 
enkele behoefte voel het de lezer in dit opzicht gemakkelijk te maken. 
Wel wil ik hier gaarne de twee kriteria geven i die ik bij de inter
pretatie van deze hymne heb laten gelden [althans: heb getràcht te la
ten gelden]. Deze zijn: 

1] De hymne wordt verstaan in het kader van het kanonieke geheel, 
waarbij de regel geldt dat primair schrift met schrift verklaard moet 
worden. 

2] De bijbel dient te worden teruggegeven aan hen voor wie hij be
stemd is: de hopelozen dezer wereld, die monddood worden gemaakt. 

woorden van onze hymne niet zo volstrekt onpaulinisch zijn als men wel zegt, al zijn er 
nieuwe woorden onder en ook woorden met een geheel eigen betekenis [voorbeeld van 
het eerste harpagmos. van het tweede morfè]. Wij leggen in dit boek de hymne uit vanuit 
zijn kontekst [al behandelen wij die paraenetische kontekst zelf niet]. omdat wij dit voor 
exegetisch korrekt houden. Het lied zou van Paulus zelf kunnen zijn; het hoeft niet uit de 
hellenistische gemeente te zijn overgenomen USB 103]. Dat het geen lied zou zijn. maar 
slechts een ritmische verheffing, een hymnisch hoogtepunt in de brief tekst lijkt mij te 
weinig gezegd USB 93]; een zekere joods- hellenistische beïnvloeding is niet te ontkennen, 
maar die hangt niet af van de juistheid van de hypothese dat het lied is overgenomen. 
Immers daarvan vinden wij meerdere tekenen en sporen bij Paulus, zoals blijken zal. 
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Ik volsta er mee bij deze beide punten een aantal citaten te geven, die 
voor mij richtinggevend zijn geweest en die in hun kontekst gelezen, 
de gevolgde kriteria theologisch funderen. Een uitvoerige hermeneu
tische verantwoording zou hier te ver voeren. Ik mag hier, hoop ik, 
naar anderen verwijzen. 

Ad 1. De kerk is apostolisch en daarmee katholiek, als zij vanuit de 
schrift en volgens de schrift existeert, dat wil zeggen in de oriëntatie, 
die zij zich laat welgevallen, doordat zij haar eigen blikrichting laat 
aanwijzen, door het in de schrift tot haar komende getuigenis onder 
verbod van alle blikken terzijde [ - ]. En nu heerst de schrift feitelijk 
dáár werkelijk, zij raakt dáár niet onder menselijke heerschappij waar 
men haar laat dienen. Zij is niet voorschrift, noch voor de leer noch 
voor het leven. Zij is getuigenis en als zodanig verlangt zij opmerk
zaamheid, respekt, gehoorzaamheid: gehoorzaamheid des harten, 
vrije gehoorzaamheid die alleen maar echt is. Wat zij van de kerk wil, 
waartoe zij de kerk drijft [ - ] is de overeenstemming met haar blik
richting. En haar blik is gericht op de levende Jezus Christus zelf 
[BKD IV. 807;cf.BKD IV2 214v] 
Staan wij in deze blikrichting, dan geldt, dat God geen speciaal ge

val van de goden of de godheid is. Wij willen in de kanon, die ons 
richt, de boodschap horen van de God die anders is en die door de 
mythe héénbrcekt. Het hoort tot de gebreken van de vorm der 
openbaring, dat het geheel altijd iets van religie heeft, ja religie is. Het 
gaat er om te zien dat de mythe het gewaad is waarin de boodschap tot 
ons komt. De taal ervan was oorspronkelijk bestemd voor de goden en 
de godheid. Wij dienen ons hermeneutisch te laten richten naar wat 
er door die taal héénbreekt, waarvan in die taal getuigd wordt. Naast 
de diepzinnige heidense mythe wordt niet een even diepzinnige of nog 
diepzinniger bijbelse mythe gezet, maar Jhwh als de àndere breekt 
door de mythe heen en van die doorbraak wordt in de taal van de my
the en de religie zelf getuigd. Er wordt geen diepere zin in de mythe 
gelegd, maar hij wordt 'ontmythiseerd', zijn zin wordt als onzinnig ge
wraakt, niet door een sceptische omdichting, maar doordat de open
baring van de waarachtige Zoon van God en Zoon des Mensen de 
vicieuze cirkel der in zich rustende 'waarheid' van de mythe door
breekt. Fatum is opgeheven. Geschiedenis vangt aan [vgl. KMG 97]. -

Ad 2. De beroemde uitspraak, waarmee Walter Benjamin zijn grote 
opstel over Goethes Wahlverwandtschaften beëindigt, is voor 
Dorothée Sölle tot uitgangspunt geworden van haar Habilitations
schrift: Realisation. Deze uitspraak luidt: Alleen om der wille van de 
hopelozen is ons de hoop gegeven [WB 1,147]. Van dit uitgangspunt 
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uit laat Sölle de betekenis van de bijbelse taal zien aan de hand van 

Georg Büchners toneelstuk 'Woyzeck' [GBW 113-132]. Woyzeck is 
niet alleen daarin een have-not, dat hij zijn arbeidskracht, zijn tijd 
en zijn lichaam moet verkopen, maar hij is ook moreel, kultureel be
roofd: hij is zonder ontwikkeling, spreekt een gebrekkige taal, is ge
désorienteerd, vol bijgeloof en uitgeleverd aan angst. Kortom: hij is 
ook monddood gemaakt, hij is dom, voorwerp van spot. In deze hulpe
loosheid grijpt hij, als hij door een Hauptmann wordt geattaqueerd 
om zijn buitenechtelijk kind, terug op een bijbelwoord [Markus 10: 14 
par]. Zo funktioneert bij Büchner de bijbeltaal, namelijk als een door 
de traditie aangegeven taalgoed, dat door hen wordt gebruikt die in 
hun taal, in hun uitdrukkingsvermogen vermi~kt zijnlJuist dáár, bui
ten de kultische ruimte, werkt de bijbeltaal verwarrend, opruiend, 
openb~ekend, als een tegentaaJ, die de waarheid uitdrukt van hen 
aan wie de waarheid gewelddadig is ontnomen. Het gefixeerde sys
teem explodeert: de verhouding van heer en knecht wordt omge
draaid, want de Heer is aan de kant der hulpelozen en krachtelozen. 
De verminkte en beroofde mens, die Woyzeck is, wordt in dit bijbel
woord openbaar als evenbeeld van God [DSR 23-27]_ Ons zijn de 
woorden der hoop, ons is de 'bijbeltaal' gegeven tot deze realisatie, 
want niè~ in haar gegevenheid en op zichzelf produceert de bijbeltaal 
hoop [zij kan heel goed religieus worden omgelogen; op de kultische 
plaats geschiedt dit bijna vanzelf], maar zich realiserend als Woord, 
waarnaar de arme grijpt om uit de [mond]dood gered te worden 
wordt de bijbeltaal tot geloof en hoop in aktie. Pas in deze realisaties 
wordt de bijbel verstaanbaar. Wie de bijbeltaal voor zichzelf wil hou
den, zal haar verliezen, maar wie haar wegschenkt aan de armen en 
geringen, zal haar eindelijk verstaan. 'Alleen om der wille van de 
hopelozen is ons de hoop gegeven!' 

Moesten wij eerder zeggen S is nog niet P, dan moeten wij nu aanvul
len, dat S in de tussentijd derhalve slechts voorloPig kan worden 
gekend in de p's, maar de p's zoals zij met elkaar als 'realisaties' terug
wijzen naar het bepalend subject. Vanuit zulk een onthullende reali
satie zeggen wij: dat is Hij weerl Benjamin spreekt in dat geval van: 
'Eingedenken'. Waarzeggerij was in Israël verboden. Betekent dit, 
dat de toekomst van Israël leeg is en één pot nat? Nee, integendeel. 
Waarzeggerij betovert de toekomst. Tora en profeten echter onder
wijzen ons in het 'gedenken' de woorden en daden van ouds. En ze dan 
ook uitspreken, zoals Woyzeck doet. Dan wordt elke sekonde een klei
ne poort, waardoor de Messias binnen zou kunnen komen [WB 1,279, 
GSB 162]. De hermeneutiek is dus dialektisch: de realisatie is onthul
lend omdat Hij erin herkenbaar is. En: midden in het fatale gebeuren 
van het wereldbeloop gedenken wij Hem, zodat: fatum opgeheven 
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wordt en geschiedenis aanvangt. Monddode mensen beginnen van de 
lijdende knecht te zingen en vormen een zingende gemeente, een cel 
van leven, een kern van kracht [Miskotte, KNV 27], want zingende 
weten zij van 'Eingedenken'. 

'Wij staan', zegt Noordmans, 'voor dezelfde keuze waarvoor de 
vader van het europese denken en leven, AUgUstinus geplaatst werd: 
herinnering of indachtig worden, otium of negotium, filosoferen of 
geloven, Plato of Jezus. Plato is door de politiek van zijn dagen terug, 
gedrongen in de wereld der ideeën. De herinnering is voor hem de 
hoogste funktie van ons bestaan geworden. Hij zag de opperste 
schoonheid van de dingen, zoals ze bij God zijn, en hij wenste ook in 
die 'gestaltenis Gods' te zijn en 'Godeevengelijk' te wezen [Fi1.2:6]. De 
weg om daartoe te geraken kende Plato echter niet [Augustinus). Hij 
kon niet indachtig worden. Het evangelie was hem niet gepredikt. 

Jezus heeft het omgekeerde gedaan. Hij was in de gestaltenis Gods en 
was Gode evengelijk en toen heeft Hij zichzelf vernietigd en 
ontledigd. Hij heeft de toestand achter zich gelaten en de herinnering 
daaraan verzaakt. Hij heeft de bestaansvorm van een slaaf 
aangenomen, de uiterste en onderste werkvorm. En de enige filosofie, 
die Hij daarbij nog onthield was het indachtig worden aan de 
woorden Gods. Van.de ideeën wist Hij niets meer. Hij ging zijn weg 
van woord tot woord .... ' [cursiveringen van O.N., zie ONG 171]. 

De twee-naturenleer 

Het is niet noodzakelijk de 'kenosis' in het kader van de twee-natu
renleer te zetten. H. Berkhof heeft wel gelijk als hij, mede in 
navolging van Noordmans en Miskotte geen halt wil houden bij het 
Chalcedon. Volgens Berkhof moet het vere homo op den duur het 
chalcedonensische raam doorbreken [HBC 306], en om dit 
waarachtig mens zijn als slaaf onder slaven in het perspektief van be
vrijding en verheerlijking gaat het in de ch,ristushymne, die ons bezig
houdt, bij uitstek. Toch moeten wij zeer voorzichtig zijn, als wij in het 
volgende deze twee-naturenleer achter ons laten, want zij heeft een 
kritische functie, die in de theologie niet mag uitvallen. Dat heeft 
Noordmans een paar maal op zijn eigen bondige en luciede wijze UIt
gedrukt. Eerste citaat:'Men kent de vier beroemde bepalingen van 
het concilie van Chalcedon,waarmee de grens tussen de naturen van 
Christus getrokken wordt. Terzijde van die smalle lijn gingen nu de 
theologen grazen, enerzijds in de anthropologie en anderzijds in de 
wijsgerige godsleer . Men lette niet op den sm allen vonder, maar op de 
weiden aan beide kanteno'[ONZ 32]. Het Chalcedon achter ons laten
de, willen wij in dit boek niet vervallen in antropologie [waar o.i. 
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Käsemann in dreigt terecht te komen], maar ook niet-wellicht nog 
minder - in de wijsgerige godsleer , die ons zou vervreemden van de 
praxis omdat zij altijd weer voert tot vormen van theodicée. Wij 
willen over de smalle lijn gaan en niet terzijde grazen op de malse 
weiden. 

Het gevaar, waarin het afscheid van Chalcedon ons brengen kan, is 
voortreffelijk verwoord door J. Moltmann in zijn Der gekreuzigte Gott 
[een titel die in de richting van Barths en Noordmans' theopaschitis
me wijstl] . Hij zegt daar, dat het moderne dilemma hierin bestaat dat 
wij de 'beide zijden' [die Berkhof "van onderen" en "van boven" 
noemt] niet meer op één noemer weten te brengen. En dan komt er Of 
Jesulogie Of Christologie uit. De Jesulogie houdt zich bezig met de 
aardse Jezus, die historisch toegankelijk is en voor mensen navolg
baar. Christologie is dan leer van de verkondigde Christus van het ge
loof en van de kerk. Het gevolg van deze 'scheiding der naturen' is een 
dodelijke spanning in de theologie en het leven van de christenheid. 
Moltmann geeft hienran een voorbeeld uit de 'theologie' in Japan, 
waar een strijd tussen 'Iesuron' Oesulogie] en 'Kirisutoron' [christo
logie] ontbrand is. Het beeld van de menselijke, revolutionaire Jezus, 
die zelfs voor geweld niet terugschrikt, wordt er uitgespeeld tegen het 
beeld van de transcendente en reaktionaire Christus van het esta
blishmep.t. De vraag is, of de Jezus van deze 'Iesuron' nog een bijzon
dere betekenis heeft boven andere profeten en verleiders uit en of de 
Christus van deze 'Kirisutoron' geen mythe, waarin w~l de dood van 
de heilbrenger belangrijk is, maar niet zijn weg naar het kruis. Inder
daad: hier staat revolutionaire antropologie tegenover wijsgerige 
theologie, antropologie die veranderen wil tegenover filosofie die ver
klaren en behouden wil. Moltmann wil beide zijden vasthouden; 
hij wil om zo te 'zeggen over de smalle vonder gaan. Wij kennen het 
dilemma sinds M. Kähler: het verstaan van de dood van Jezus in 
het licht van zijn geleefde leven schijnt een alleen maar historische op
gave te zijn en de interpretatie van het christelijk paasgeloof een puur 
theologische zaak. Moltmann wil beide zaken 'chalcedonensisch' 
onderscheiden en verbinden en wil een wisselwerking tussen wat hij 
noemt de historische en de eschatologische methode. De historische 
dood van Jezus moet worden gepl~atst in zijn leven als theologische 
opgave, want zijn woord en werk was theologisch bepaald in zijn eigen 
zin. De theologische opgave van de paasinterpretatie wil Moltmann 
als'historische opgave opvatten, want alle geloofspredikaten betref
fende zijn opwekking en verhoging door God en zijn messiaans ambt, 
zijn verheffing tot kyrios, zijn Zoonschap Gods, zijn op zijn leven en 
zijn dood betrokken. Het verleden wordt verhaald en alle vertellen 
begint bij het begin en strekt zich naar het einde. Op de, 
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eschatologische lijn echter ontsluit het einde het begin, gaat de toe
komst voor het verleden uit. Wij zouden kunnen zeggen: Eingeden
ken, indachtig-zijn is de verbinding van deze twee: geschiedenis als 
herinnering en geschiedenis als hoop, want het is hoop in de modus 

van het 'herinneren' [zie voor het voorgaande: JMG 105-107]. 
Nu het beloofde tweede citaat van Noordmans, waarin hij de 

theologisch-kritische functie laat zien van de leer der twee naturen, 
die er qua vorm zo [grieks-] filosofisch uitziet. Hij doet dit door deze 
leer te betrekken op die der twee staten [vernedering en verhoging], 
die veel onmiddellijker aan het verloop van het evangelisch verhaal 
schijnt ontleend te zijn. 'In de leer der twee staten komt het openba
ringskarakter van het Nieuwe Testament het duidelijkst uit. 
Wanneer men de vernedering tegenover de verhoging plaatst, dan 
ziet men hoe God, die boven zijn schepselen staat, in de ellende ook 
beneden hen gaat staan en dat Vader en Zoon niet door de rede, het 
gelijk-teken, maar door de liefde, het anderszijn, verbonden worden. 
De leer van de twee naturen zoekt er voor te wäken, dat dit boven ên 
beneden werkelijk een evangelischen zin houdt. Het moet Jezus als 
Heilaml doen kennen. Jezus is geen half-god, die half-boven is, en 
geen schijnmens, die half-beneden is. Hij is God ên mens. Omdat hij 
God is kan Hij helpen, omdat Hij mens is kan Hij lijden. Hij is een 
Heiland, .die ook anders kan zijn dan Hij is. God die hoog is, kan ook 
laag zijn; nederig, zegt Augustinus' [ONH 100]. De leer der twee 
naturen bewaakt dus de evangelische zin van boven en beneden. 
Naast het in eerste aanleg vanzelfsprekende verbinden van godheid 
en verhoging, mensheid en verlaging, dient het niët-vanzelfspreken
de te worden bedacht: God, die zich verlaagt en de mens, die ver
hoogd wordt. Pas in de omkering daarvan is het eerst vanzelfspreken
de ook tot wonder geworden: de mens, die laag is, is als God, maar wil 
hij als god zijn, dan valt hij; de God, die hoog is en blijft, is geen God, 
maar een dubieuze dubbelganger, maar de God, die laag is, is waar
achtig God juist als mens, Hij is onze broeder in nood. In dit licht 
moet Athanasius worden bijgevallen, als hij zegt: autos epênthroopê
sen, hina hêmeis theopoiêthoomen, Hij werd mens opdat wij 
goddelijk zouden worden [al is het te zeer de fysieke verbinding van 
godheid en mensheid, die de mens uit de vergankelijkheid opheft]* 
[geciteerd naar AHD 197]. Dat ook Noordmans deze hoge vlucht der 

• Het verheugt mij, dat ook E. Schillebeeckx door het al te fysische van de theopoièsis . 
gedachte heenkijkt: in de mens Jezus wordt het goddelijke paradigma zichtbaar in een 
menselijke, navolgbare gestalte. Athanasius' zin moet ~ïnterpTeteeTd worden in het kader 
van de hellenistische paideia-conceptie. Christus is een exemplaar'; de vergoddelijking is 
daarin, ·antropologisch. gedémythologiseerd. Zij iS'in feite een 'humanisering' naar god-
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verwachting kent, blijkt op vele plaatsen in zijn Gestalte en Geest. 
'Aan het kruis bleek jezus' godheid; bij de opstanding zijn mensheid' 
[ONG 165]. 'Hetzij wij de genade opvatten als een kracht [wat Atha· 
nasius te zeer deed, t.S.] Of als een gezindheid Gods, het zal deze ge· 
broken kracht en deze vernederde gezindheid Gods moeten zijn, 
waardoor wij met jezus verheerlijkt worden. Opstanding uit de doden 
is in deze wereld onmogelijk, daar hebben ons verstand en ons hart 
gelijk aan. Maar als God zich laat breken en begraven, kan een mens 
dan niet opstaan uit de doden? [ ..... ] Wees dan niet onverstandig en 
traag van hart!' [ONG 178]. Hoezeer is het hier duidelijk, dat de 
waakzaamheid van de leer der twee naturen ons theologisch dient te 
behoeden voor de antropologisering van de historische jezus tot 
exempel van een humane existentiaal [bijv. de revolutionaire daad] 
om van daaruit God-omega te verliezen aan de filosofische spekula· 
tie, waar geen mens van vlees en bloed deel aan heeft. Beseffen wij 
welk een kracht, welk een rede ontspringt aan deze blijde mare, dat 
de mens kan opstaan, als God zich heeft laten brekenl? 'Dit is een 
mêns die daar ontwaakt. Een God behoeft niet op te staan om te 
verschijnen. Hij staat met ons in de rij, zoals wij dat ook doen met 
Adam' [ONG 192]. - En zo mag de [europese] christenheid haar 
droom dromen - van Augustinus af - : het heimwee naar het 
schone heidendom, naar de vergoddelijkte mens. Maar de weg er toe 
is die van 'woord tot woord', van indachtig· zijn, de weg van de 
dienstknecht, de weg van de Messias is niet een uitzondering, die de 
regel en het schema van deze wereld bevestigt, maar is een revolutie 
der dimensies. 
Voor Karl Barth is het hart van de zaak: God blijft God, ook in zijn 
vernedering [BKD IV,196]. God vernederde zichzelf, zonder op te 
houden juist zo zichzelf te zijn. Dat wil hij strak volhouden, ook in de 
zaak der kenose. Als God in Christus niet onveranderd God zelf is, 
dan hangt alles in de lucht [id 199]. Gods zelfovergave is geen zelf· 
opgave, zijn zelfopoffering is geen opgeven van zichzelf [id 206], Gods 
heerlijkheid is juist in deze nederdaling gelegen [id 210]. En daarom 
mag christelijke ethiek ook geen à la baisse spekuierende wereldbe· 
schouwin~ z~jn, want in· Christus-zijn betekent uit de duisternis in 
het licht gezet zijn; immers: Hij is als vernederde de verhoogde. 
Alleen van hieruit is [christelijke] ethiek mogelijk. Ethiek is navolging 
van God, van die God die zich aan de wereld kan schenken, omdat 

delijk model: heiligheid [ESj461.592]. Ook Hans Küng ziet het zo: de mens wordt defini· 
tief uit duisternis. dwaling en dood bevrijd en door leer en voorbeeld [paideia] tOt navol· 
ging [mimêsis]. tot participatie [methexis] opgeroepen om zo tot God zelf te geraken 
[HKC 431v]. 
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Hij zichzelf zo bezit dat hij zichzelf niet kwijtraakt als Hij in den 
vreemde gaat [BKD IV,223, 711]. Hij laat om zo te zeggen zijn godde· 
lijke plaats niet leeg achter, als Hij mens wordt, zodat het vacuüm 
gevuld wordt door usurpators, maar voltrekt een revolutie der dimen· 
sies en straks regeert de Mensenzoon in zijn naam. Daarom is de op
roep tot 'het bedenken wat in Christus jezus is' [FiI.2:5] ook geen 
gezindheid, die zich oriënteert aan het ideaal van een deugd der 
nederigheid [spekulatieve ethiek à la baissei). maar een 'zich richten 
op', een 'zich oriënteren op' de revolutie der dimensies, de messiaanse 
werkelijkheid die injezus als Christus geopend is en waartoe in Hem 
besloten is [vgl jLE 309]. 

Nu heeft Berkhof een belangrijk bezwaar gemaakt tegen deze 'chal
cedonensische' visie. Als jezus volstrekte overgave aan God de uit
drukking op het menselijk vlak is van zijn innigste trinitarische 
gemeenschap als de Zoon met de Vader [wat Noordmans noemt de 
eenheid niet van het gelijkteken, maar van het anderszijn der liefde], 
dan zou deze overgave dus niet menselijk zijn Of wij mensen zouden 
ook in deze trinitarische gemeenschap moeten intreden [HBC 306]. 
Hiertegen is echter op te merken, dat de Zoon, juist krachtens de en
hypostasie [c.q. anhypostasie]*, als eerstgeborene onder broeders, 
een inklusieve messiaanse gestalte is, 'de Christus, zoals die waarheid 
is in jezus' [Ef.4:20-21], zodat het mensenleven daarin opgenomen is 
en niet uitgesloten. Wij zijn ook van Gods geslacht, maar niet van het 
geslacht der olympische machten, doch van het Zijne, het geslacht 
van de 'trinitarische' God, die ons opneemt in zijn beweging. Wat in 
Fil.2 wordt uitgedrukt in de slotwoorden van de hymne: tot eer van 
God, ja maar van God als V áder [der mensenkinderen]. God denkt en 
handelt in de Messias jezus inklusief; dat is zijn eeri" 
Ernst Bloch legt eenzijdig de nadruk op deze betekenis van het ho

moousios, zodat God moet abdiceren ten bate van de prometheïsche 
mens. jezus is een rebel die zijn God passeert en van de troon stoot. 
Deze prometheïsche daad van zelfvergoding drijft in de eenzaamheid 

• Dit tegen Berkhofs interpretatie ervan op p. gOg van zijn geloofsleer . 

•• Zie voor een goede evaluatie der an· en enhypostasie de inaugurele rede van E.]. Beker 
[EBD]. die in het voetspoor van de oude Gunning ook dit inklusief-eschatoiogische 
karakter van de messias benadrukt. Barths antropologie [BKD lIl, ] berust geheel en al op 
de inklusiviteit van het relatiedogma. Of Gunnings interpretatie overeenstemt met de 
bedoelingen der zesde eeuwse vaderen is een vraag, die ik niet waag bevestigend te beant
woorden. [zie pag. 16g. 165 van dit boek s.v. enhypostasie]. Barthen Gunning staan in een 
gereformeerde tradi~ie. die moeilijk van monofysitische neigingen kan worden verdacht 
[wat wel het ,geval is met Leontius van Byzantium]. 
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waar revolutie alleen nog maar een gewelddaad zijn kan met alle 
risico's van verijdeling, Het evangelie van de Messias Jezus is echter 
geen ontkenning en afwijzing van de revolutie, maar proklamatie 
daarvan, dat in de Messias de dimensies zijn omgekeerd, God-zelf 
verhoogt de mens, die niet spekuIerend à la baisse [als in de zoge
naamde christelijke ethiek, waar Bloch tegen in opstand is] maar ook 
niet spekuIerend à la hausse [zoals Bloch doet] er het beste maar van 
hopen moet, maar die 'zijn vlees in de hemel heeft [ -] waar Christus 
is, zittend ter rechterhand Gods [-]' [Heid_Cat. Zd 18, vr. en 
antw.49]. Dat mag bedacht worden. Dat doorbreekt alle traagheid. 

Met Berkhof geloof ik graag, dat een en ander ook zonder de leer der 
twee naturen kan worden vastgehouden en uitgedrukt al ontken ik, 
dat een theoloog, die een nieuw kritische interpretatie wil beproeven, 
zich ontslagen zou mogen achten van een verantwoording jegens de 
chalcedonensisch-christologische en trinitarische traditie [vgl HKC 
467]. De leer ontleent haar zin aan haar kritische functie en is nooit 
bedoeld geweest als massieve voorstelling van metafysische werkelijk
heden, ook is zij 'haggada' en heeft als zodanig hermeneutische bete
kenis. Graag sluit ik mij daarom bij Berkhof aan, als hij op zijn eigen 
wijze zegt, hoe hij, wat Moltmann het historische en het eschatolo
gische noemt, wil verbinden, zodat de christologie van onderen en die 
van boven niet van elkaar losraken en voorkomen wordt, dat de theo
logen weer antropologisch en wijsgerig beginnen 'terzijde te grazen' 
[Noordmans] Berkhof zegt het zo: 'Wij kunnen zijn Uezus'] histo
rische verschijning niet losmaken zomin van het begin als van het 
einde, zomin van de schepping als van de voleinding. Voor de 
schepping betekent het, dat God bij de schepping van 'Adam' het oog 
had op 'de laatste Adam' [ -]. En voor de voleinding betekent het, dat 
deze de konsekwentie zal zijn van het nieuwe menszijn dat in Jezus 
begonnen is, als de mensenwereld rondom hem tot gelijkvormigheid 
aan zijn beeld wordt vernieuwd [ - ]. Pas in dit kosmische kader kan 
de afmeting van zijn verschijning ten volle tot haar recht komen' 
[HBC 307]. 
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Hoofdstuk 11 
Dux [of Leidsman] 

5 Naar Gods beeld 

Morfè is niet substantie 

Op grond van het gebruik van het woord morfê in de hellenistische 
tijd, vertaalt Käsemann het met Daseinsweise. In deze chaotische tijd 
is het begrippenpaar vorm en stof ontoereikend om het bestaan te 
duiden, De weerstand is groter dan dat zij uit deze tegenstelling kan 
worden verklaard. Werkelijk zin heeft alleen dat wat bevrijding uit de 
anankê, uit het noodlot brengt. Daardoor is het begrip morfê [vorm] 
in deze tijd uitgehold. Metamorphousthai, oorspronkelijk alleen de 
verwisseling van gedaante aanduidend, is ook wezenltjk veranderen 
gaan betekenen; zodat de betekenis vergoddelijken niet is uitgesloten. 
Morfê en doxa zijn konkurrerende begrippen geworden. In de myste
riën kan om de verschijning van de goddelijke morfê als godskracht 
worden gebeden en de vereniging met haar schenkt aan de bidder de 
isotheos fysis [de goddelijke natuur]. De geordende polis is 
ondergegaan, de chaos is binnengebroken in de kosmos. De wereld is 
een strijdperk van ongebreidelde machten en kan niet meer, optimis
tisch, als voorwerp van begrenzing, bepaling en vorming door de 
logos gezien worden. De inbreuk van de chaos in de kosmos heeft de 
hellenistische tijd dualistisch gemaakt: de aardse materie is van de 
lichtnatuur gescheiden. Men is niet meer, zeker van zijn zaak, bezig 
het ongevormde te vormen en zo een kosmos, een geordende wereld te 
scheppen, maar gezeten in de duisternis en chaos roept men om een 
drager van lichtende, van goddelijke energie, zodat het wezen niet 
langer vorm en gestalte is, maar substantie. Dit substantiële wezen [of 
deze wezenlijke substantie] wordt met dezelfde woorden als voorheen 
aangeduid, maar het staat in een ander perspektief. In de taal van het 
religieuze hellenisme betekent morfê dan ook: bestaanswijze in 
goddelijke substantie, als drager van goddelijke kracht. In Hermetica 
I [=Poimandres]: 13,14 wordt de oermens-verlosser goddelijk 
genoemd en wordt van hem gezegd: edeixe .... tèn kalên tou theou 
morfên, d.w.z. hij toonde .... de schone morfê van de godheid [zie 
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EKE 69, ESE 95). Deze plaats zou, volgens Käsemann, uit dezelfde 
traditie stammen als onze hymne. Dan is Fil. 2:6-11 beïnvloed door de 
traditie van een goddelijke oermens, drager der lichtsubstantie. Dit 
houdt voor Käsemann in dat isa einaï theooi en morfè theou syno
niem zijn: in de gestalte van god zijn komt overeen met aan god 
gelijk zijn. Ook J. Friedrich konkludeert: de grootste overeen
komst heeft Fil. 2 mt;t de mythe van de oermens, die de gestalte van de 
lichtgod had, maar die tot in de materie gevangen mensen afdaalde 
om ze te verlossen en die vervolgens weer naar de hemelse wereld te
rugkeerde. In dat geval staan morfè theou en isa einai theooi parallel 
en betekenen hetzelfde [GFD 109; zie voor het voorafgaande: EKE 
65-69). 
Hoewel wij in de hierna volgende beschouwingen Käsemanns 

gevolgtrekkingen zullen afwijzen, willen wij graag aan enkele van zijn 
inzichten en vondsten recht doen. Op zijn minst geldt, dat als Paulus 
de termen morfè en kyrios [heer )als kernwoorden hanteert, [ook als 
hij citeert), hij dat in het besefvan hun betekenis in de hellenistische 
kontekst doet. Niet alleen omdat hij zijn boodschap moet vertalen, 
maar vooral omdat hij in bewogenheid met zijn hoorders in hun situa
tie van het messiaanse heil wil getuigen. De hellenistisch-romeinse 
wereld gaat hem aan - hij is lotgenoot in deze sfeer van machtsstrijd 
en uitzichtloosheid. Hij vertaalt dus niet terwille van zijn hoorders een· 
onveranderlijke boodschap, waarvan hij in het gelukkige bezit is, 
maar hij probeert als deelgenoot in hun lijden de hoop die vanwege de 
messiasjezus [desondanks, daar bovenuit, toch) in hem is te vertolken 
in een taal, die hun gemeenschappelijke situatie verheldert. De 
apostel is niet uitgeheven boven de geschiedenis, de maatschappij, de 
politiek en de kultuur van zijn dagen. Hij is er deelgenoot van en met 
name is hij partijganger van de niet-edelen, niet-voornamen, 
niet-rijken [1 Kor. 1 :26). Voor de vrije, die aan lager wal is geraakt, 
geldt wat Käsemann zegt: hij verlangt terug naar de polis [de stad, de 
staat) waarvan zijn voorouders eens vrije burgers waren. Het verloren 
paradijs ligt achter hen en er is geen uitzicht, want in principe 
verkeert het systeem reeds in de krisis. Maar nog minder is er perspek
tief voor de slavende en slovende, werkende klasse, want deze kan niet 
vluchten in het privéleven, zoals de heersende klasse altijd weer doet. 
Wij kunnen ons van deze massa des verderfs geen voorstellingen 
maken, die, hoe somber ook, niet nog roze zouden aftekenen tegen de 
ellendige werkelijkheid. Voor het lijden van de massa van het volk was 
er geen enkele hoop op een aardse oplossing. Ook bij hen is er alleen 
heimwee naar vroeger [zonder gelegenheid ~n tijd om dit verlangen 
religieus te koesteren, zonder mogelijkheid tot "innere Emigration"); 
voor de slaven-krijgsgevangenen, heimwee naar de vrijheid van vóór 
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de onderwerping en de gevangenneming; voor de kleine boer, heim
wee naar de vernietigde stammenmaatschappij en haar gemeen
schappelijk grondbezit. In dit klimaat van politieke onmacht om de 
maatschappij te transformeren, bloeit de religie van de verlosser, die 
uit de lichtwereld afdaalt_ Het is een vorm van religiositeit, die op 
ideologisch niveau een universeel religieus heil aanbiedt, als opvlucht 
van de ziel naar hoger sferen [zie voor het voorafgaande FBL-
377-378]_ 

Het gaat niet aan Paulus' bopdschap op de voorhand tot deze 
religiositeit te reduceren om vervolgens, na 'entmythologisierung', 
niets' anders dan een appêl tot gehoorzaamheid [= nederigheid als 
mogelijkheid tot dienst] over te houden_ Dit begrip van tapeinoosis is 
in het aangezicht van de lage staat waarin de massa zich in Paulus' tijd 
bevond wel sterk idealistisch en moralistisch vertekend. Zo vlot, zo 
boven-historisch is er uit FiI.2:6-11 geen' antropologische munt te 
slaan. Het is de weg van woord tot woord van Jezus van Nazaret, zijn 
leven van solidariteit en liefde tot het einde, die hier bezongen wordt. 
Daarbij gaat het niet om een gezindheid, het ideaal van een 
deugd, die in hem openbaar wordt, maar om een werkelijke ge
schiedenis van bevrijding, ook al is deze in mensenoog mislukt. Inder
daad wordt uitgezongen dat deze Jezus de bevrijder is uit de anankê, 
uit de levensnood, de schaarste, de honger, de kommer en de koorts. 
Maar Hij is een heel àndere, een veel sterkere sootêr [redder] dan de 
hellenistische hemelse oermens, die niet meer is dan de ideologische 
weerspiegeling van de levensnood, want hij is meer uitdrukking van 
de wanhoop dan protest tegen de oorzaak ervan. De preëxistentie in 
de hymne is geen absolute goddelijke gestalte, geen lichtsubstantie, 
maar de man van N azaret, die opging uit de diepte van het platteland 
naar de stad, waar politieke en religieuze macht zich koncen~reerden, 
om daar zijn exodus te voltooien [Lukas 9:31], de tempel te reinigen, 
de verdrukkende macht te weerstaan om zo voor zijn vermoeiden en 
beladenen rust te scheppen [Matt.ll:28v]: een messiaanse gestalte, 
de vervuller van het 'Unabgeholtene' in tora en profeten. Dat hij 
wordt bezongen als hemelse mens, wil nog niet zeggen, dat de chris
tushymne vanuit de hermetische literatuur moet worden verstaan, 
maar dat de hellenistische mythe, als uitdrukking van de heersende 
levensnood, de chaos, de wanhoop, hymnisch wordt geëleveerd. In de 
ruimte van deze mythe moet de profetisch-messiaanse boodschap 
klinken. Zij moet niet uit maar in de mythe verstaan worden en wel als 
d66rbraah [zoals alle bevrijdende taal door de strukturen van het 
reeds gevatte, het reeds begrepene, héénbreekt]. 
Een belangrijk formeel bezwaar tegen Käsemanns opvatting is, 

dat nergens deze verlossermythe in haar geheel in een vóórchristelijk 
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geschrift te vinden is [AFK 58]. Het hermetisch corpus is uit de 
tweede, derde eeuw na Christus [RGG 111 s. v. Hermetica]. Käsemann 
stelt dan ook, dat de hymne en deze geschriften uit dezelfde traditie 
moeten stammen, een traditie derhalve die niet is teruggevonden. Zo 
een vage overlevering is ten enen male ongeschikt om als sleutel tot het 
verstaan van onze tekst te dienen. Het is dan ook onwaarschijnlijk, dat 
de hymne eenzijdig vanuit deze achtergrond zou moeten worden 
geïnterpreteerd. De hellenistische tijd is sterk synkretistisch, zodat als 
achtergrond ook andere tradities dan de hermetische, zelfs bij voor· 
keur, in aanmerking komen: bijv. de bijbelse en hellenistisch-joodse 
tradities. Zoals wij zullen zien wijst juist het begrip morfê in bijbelse 
richting, met name naar Genesis 1 :26. Het valt mijns inziens met de 
stukken te bewijzen, dat deze parallel veel meer tot begrip van de 
christuspsalm bijdraagt dan de hermetische geschriften .. Als wij 
aannemen, dat de dichter zijn ideeën ook heeft uit de sfeer van de 
antropos-mythe dan is duidelijk dat hij ze korrigeert, revideert 
en zelfs bestrijdt, want bij hem verschijnt de openbaarder in een kon
kreet menselijk, een historisch leven. Voor de christelijke dichter is de 
preëxistente geen prototype van de verlossingsbehoeftige mens, noch 
salvator salvatus noch salva tor salvandus. Dat is een ernstig te nemen 
argument tegen de antropos-voorstelling. Voor de dichter is de pre
ëxistente degene, die zich op een niet na te volgen wijze vernederde in 
een konkreet menselijk lot tot het dieptepunt van de dood om door 
God als loon voor deze gehoorzaamheid tot kosmokrator te worden 
verhoogd en dat is bijbels en joods lvg!. JGH 146v]. 

Een laatste bezwaar is van theologische aard. Hoewel wij de hymne 
niet perse in het kader van de twee-naturenleer willen verstaan, 
hebben wij Karl Barth gaarne toegegeven, dat deze leer er ons voor 
moet behoeden de kenoosis als een opgeven van de morfê van god te 
verstaan ten bate van de slavengedaante. Daarmee zou het hart uit de 
zaak zijn gesneden. Käsemann komt echter per consequentiam bij 
een substantiewisseling, een wezensverandering uit. De mythische 
sootêr haalt zijn te redden zielen op uit de vijandige, chaotische 
materie en metamorphoseert zich daartoe [wisselt van substantie]: 
het is a.h.w. een list, een vermomming waardoor hij en de zijnen aan 
het noodlot ontkomen.ln de psalm echter is het juist de gehoorzame 
doulos [de knecht] die als zodanig de macht van God openbaart; juist 
als knecht is hij heer lvg!. het "dio", het "daarom" in vers 9]. de 
kenoosis is geen vermomming, geen' bedekkende omkleding, maar 

een ontkleding, waardoor de naakte waarheid 'de alêtheia', omtrent 
Gods wezen aan het licht komt, Werner Schmauch heeft erop gewe
zen, dat het mythische bij Käsemann steeds een middel is om de 
anders niet uit te drukken presentie van het heil, van het nieuwe zijn 
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te tonen [WSW 44]. Het eigenlijke ligt elders: in de gehoorzaamheid 
van de verlosser, die door zijn kenoosis en trapeinoosis de nederigheid 
als vrijheid tot dienst, als mogelijkheid van liefde openbaart. De uit
eindelijke zin van de ontmythiseerde mythe, zijn existentiale interpre
tatie is de antropologische vastlegging van de mens als 'gehoorzame'. 
De mythe echter was het om de apotheose van de mens te doen I Maar 
als dat laatste nu eens werkelijk, zij het op een andere wijze dan hel
lenistisch-gnostisch, de bedoeling was? Als het nu eens werkelijk de 
bedoeling was om te zeggen, dat 'God' niet anders is dan hij blijkt te 
zijn in de vernedering [als solidarisering met de geringsten] en verho
ging [als troonsbestijging van de messias-volkstribuun] van deze 
Mens bij uitstek en in Hem [als corpora te personality] in de 
bevrijding, verheffing, zo men wil de 'apotheose' van alle mensen? Op 

de wijze van Käsemann wordt de, zeker noodzakelijke, ontmythise
ring, een eliminering en wordt de kosmologie versmald tot soterologie 
terwijl de materialiteit der geschiedenis tot 'Geschichtlichkeit' als 
existentiaal verdampt. De profetische boodschap echter weet van 
geen redding los van of uit deze wereld, noch ook van heil boven deze 
wereld [soteriologie is altijd ook kosmologie, als het per se in deze 
termen moet worden gezegd]. En de redding betreft de vermoeiden 
en beladenen, zoals deze leven en sterven, zwoegen en sla~en in de ge
schiedenis, in de vergeten geschiedenis van de massa van het verderf. 
Schmauch heeft gelijk, als hij zegt dat er geen mythos-vrije ruimte in 
de psalm moet worden uitgespaard, Il!aar zij moet klinken door het 
mythische heen. Het gaat erom, dat de mythe wordt gebonden aan 
een historische persoon en in Hem zijn werkelijkheid krijgt: jezus van 
Nazaret. 

De ongeschonden Adam 

De voor-paulinische christuspsalm [in FiI.2:6-11] wordt door Ernst 
Lohmeyer gezien als de locus classicus van de oerchristelijke christolo
gie, van waaruit lijnen lopen zowel naar johannes als naar Paulus 
[ELK 89,76]. johannes zou eigenlijk nog dichter staan bij dit oerchris
telijk stadium, waarin de hemelse mens antithetisch wordt parallel 
gesteld aan Adam [volgens Lohmeyer aan Satan] en met de knecht 
des Heren [de èbèd jhwh] geïdentificeerd [ELK76,OCC79]. Als de 
verhelderendste johanneïsche paralleltekst moet joh.J 7 : 5 worden ge
noemd, waar jezus deze woorden tot zijn Vader spreekt: kai nun 
doxason me [ ... ] tèÏ doxèi hèi eichon pro ton kosmon einai para soi: en 
nu verheerlijk mij [ ... ] met de doxa die ik had bij u eer de wereld wasl 
[ELK 19; ThWzNT sv morfè [Behm] ]. Hier bidt jezus derhalve om 
de doxa, die hij bij God had voor de schepping [AKF 52, ESE 96]. 
Morfè en doxa moeten wel heel dicht bij elkaar liggen. De meest 
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verwante paulinische tekst, waarin een compositum van de stam 
'morf-' voorkomt is Filipp. 3:20,21 waar het luidt: ex hou [sc.1. uit 
de hemelen] kai sootèra apekdechometha kyrion Ièsoun Christon hos 
metaschematisei to sooma tès doxès autou kata tèn energeian tou 
dunasthai autou kai hypotaxai autooi ta panta ... , dat wil zeggen: 
waaruit wij óók een verlosser verwachten, de Heer Jezus Christus, die 
het lichaam van onze vernedering zal .gelijkvormig maken aan het 
lichaam van zijn doxa volgens de kracht van zijn vermogen om alle 
dingen aan zich te onderwerpen. - Symmorf aan Hem betekent 
gelijkvormig aan zijn doxa. Want hij is het enige ware beeld van God, 

de hemelse mens. Van deze gedachte gaat Paulus uit als hij zegt, dat 
onze vernieuwing slechts uit een konformering aan het beeld van 
Christus kan resulteren [OCC 180]. Parallelle teksten zijn Rom. 8:29 
[want die Hij [God] tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren 
bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn Zoon - symmor
fous tès eikonos tou hyiou autou -, opdat hij eerstgeborene zou zijn 
onder vele broeders]. 2 Kor. 3: 18 [en wij allen, die met een 
aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de doxa des Heren weer
spiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heer· 
lijkheid - tèn autèn eikona metamorfoumetha apo doxès eis doxan 
-, immers door de Heer, die Geest [pneuma] is]. De metamorfose 
houdt in een gelijkvormig, een symmorf worden aan de doxa van de 
Messiasjezus. Galaten 4: 19 spreekt van een morfousthai van Christus 
in de gelovigen, een gestalte aannemen van de Messias in zijn discipe
len. Men moet dit niet met Behm [ThWzNT sv morfè], daarin al
thans heeft Käsemann gelijk, zien als een voortspinnen op het klas
siek-griekse denken over vorm en materie, waarbij de vorm het 
wezen bepaalt, maar op de achtergrond van het Oude Testament 
waar vorm en stof helemaal niet gescheiden worden, maar waar het 
wezen van de dingen nog helemaal met hun verschijning verbonden 
is. De doxa is de toestand van godgelijk[end]heid die de dingen 
verloren hebben door de val, volgens laat joodse beschouwingen. Zo 
spreekt Apoc. Mos. 20v.v. ervan, dat Adam zijndoxa door de val ver
loor. Pas door de Messias wordt, volgens deze opvattingen, deze oor
spronkelijke symmorfe toestand eschatologisch weer he~teld. Alle 
andere pogingen deze eer terug te halen zijn kenodoxia [FiI.2:3;vlg. 
EST 262]. In een joods gebed, dat aan Adam in de mond wordt 
gelegd en waarin deze bidt om redding uit het rijk der anankè, roept 
hij zijn oorspronkelijke morfè in het paradijs aan en het pneuma dat 
deze morfè tot leven brengt [ESE 96]. Daarmee is waarschijnlijk ook 
zijn doxa bedoeld, dat wil zeggen zijn positie tegenover God en tegen
over de engelen en andere kreaturen. Is dit alles juist dan wijst de stam 
morfè terug naar Genesis 1: 26. De doxa is de uiterlijke verschijning, 
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de morfê van het beeld Gods; het eikoon is de positie van de mens te
genover God en zijn medekreaturen. Met het zijn in de morfê van God 
wordt dan aangeduid dat de preëxistentie de ware adam in zijn onge
schonden doxa is. Ook M. A. Beek vermeldt deze joodse tradi tie - vol
gens hem onder invloed van het babylonisch-perzisch synkretisme 
ontstaan -; zo kon men in de tekst over de schepping van de 
eerste mens in de woorden betsalmenoe wekidmoetenoe [Gen. 1:26] 
ook de opvatting vinden, dat Adàm een kosmische gestalte was, on
middellijk in rangorde volgend op God, met een heerlijkheid groter 
dan de engelen, licht der wereld en summa der mensheid'. 
[MBA 118]. 

Deze gegevens maken het steeds waarschijnlijker, dat wij Oscar 
Cullmann zullen moeten bijvallen, als hij stelt dat morfê theou op het 
beeld van God [Gen. 1 :26] slaat. Er is echter een bezwaar van lexico
grafische aard, dat wij niet onvermeld mogen passeren. De Septu
aginta vertaalt demoet niet met morfê, maar met eikoon, en het syno
nieme tsêlêm met homoioosis. Lohmeyer echter wees er al op, dat in 
Daniël 3:19 tsêlêm met morfê wordt vertaald [ELK 17,18]. De 
syrische peschitta vertaalt morfê op onze plaats met demoetha, aldus 
een verbinding leggend met Gen.l :26 [OCC 180]. Behm wijst er in 

zijn artikel morfê in het Th.W.z.N.T. [Anmerkung 53] op, dat 
Delitzsch in zijn hebreeuwse vertaling van Het N.T. in Fil.2:6 demoet 
als vertaling van morfê geeft [zie ook NTT 19/2, PSF 104]. Oók 
Ginzburg in zijn hebreeuwse vertaling geeft bedemoet elohim. 

Hiermee lijkt mij aannemelijk gemaakt, dat de hemelse mens door 
Paulus in Fil. 2 wordt gesteld als een antitype van Adam [vgl. Rom. 5, 
lKor.15]. Het begrip van wat Paulus bedoelt, wordt het meest 
gediend door van de 'anti parallel' Gen. 1 :26 uit te gaan, al moge dan 
op zichzelf de adamspekulatie op hellenistische invloeden teruggaan. 

Wat betekenen in Gen.l :26 demoet en tsêlêm? Gaarne ga ik ,hiervoor 
te rade bij Gerhard von Rarl in zijn Theologie des Alten Testaments 
[zie voor het volgende dan ook GRA I, 148v.v]. Ik geef weer, wat Von 
Rad hiervan zegt. Hij ziet in het scheppingsverhaal van Gen. 1 een 
'pyramide'. De verschillende scheppingswerken zijn ingeschakeld op 
onderscheiden niveau's. Ze staan niet allemaal in een onmiddellijke 
relatie tot god. Het verste staat de a-morfe, de ongevormde, waterige, 
nachtelijke chaos, de afgrond, het 'tohoe wabohoe' van God af. Men 
kan de chaos piet zonder meer 'ongeschapen' noemen. Karl Barth 
[BKD 111, 1430v., 111,84] zegt: het bestaat op een derde wijze, 
krachtens Gods 'neen'. Dat is geen spekulatie, zoals Berkhof sugge
reert [HBC 163]. die er toe dient om de mogelijkheid van het kwaad in 
Gods goede schepping te funderen. Integendeel het kwaad blijft ook 
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als faktische mogelijkheid [waartoe uit zijn verschrikkelijke werkelijk
heid moet worden gekonkludeerd] vanuit de schepping als onmoge
lijkheid gekwalificeerd. Het is zoals Von Rad zegt: God heeft de 
wereld boven het amorfe uitgeheven en houdt haar onophoudelijk 
vast boven de af~Tond. De schepping is bedreigd door de chaos, dat is 
een oerervaring. Het scheppingsgeloof van de mens [die naar. Gods 
morfè is] moet zich juist in het aangezicht van deze ervaring staven! De 
nacht is een rest van dit chaosduister, maar wordt begrensd en zo tot 
een heilzame orde geroepen. De dag echter is licht van het oerlicht, 
dat eersteling van de schepping is. De planten hebben een indirecte 
verhouding tot God, want zij komen op uit de aarde, waaraan God 
een opdracht tot medescheppen heeft gegeven. Ook de dieren staan 
in een indirecte verhouding tot God, maar in een directe tot de aar
de; zij hebben toch een eigen zegen ontvangen: ze zijn vruchtbaar. De 
mens echter heeft een directe verhouding tot God; in de mens alleen 
heeft de schepping deze onmiddellijkheid tot God. De schepping van 
de mens is dan ook anders verlopen dan van de andere kreaturen , die 
zeer gemakkelijk en vanzelfsprekend, moeiteloos door het woord zijn 
gescha pen. Tot de schepping van de mens maakt God zich plechtig op 
spreekt zichzelf, spreekt zijn hofhouding toe: laat ons mensen maken ... 
[ik vermoed, dat God in dit "ons" zijn toekomstige partner insluit: de 
mens is zijn eigen mede-schepper en zo juist morfè theou, t.S.]. Dit 
geeft uiting aan het gevoel van de dichter, dat God nu schept wat 
wezenlijk en ten diepste in zijn hart was, wat hem voor ogen stond toen 
hij beson. Om de mens blijkt het te gaan: hij is de kroon van het werk! 
Het model van dit ultieme scheppingswerk is uit de bovenste hemelen 
genomen. Bij dit werk wijst alles onmiddellijk op God zelf terug. Het 
zwaartepunt van het imago dei schijnt te zijn: de bestemming 
waartoe het is gegeven, terwijl de inhoud ervan eenvoudig bekend 
wordt verondersteld. 
Het woord tsèlèm betekent beeld, plastiek en het woord demoet ge

lijkheid, 'iets als'. Beide begrippen hebben betrekking op de hele 
mens. Zij wijzen allereerst op de heerlijkheid van zijn lichamelijke ge
stal te. Bij de interpretatie kunnen ons Psalm 8: 6 en Ezechiël 28: 12 
van dienst zijn. Psalm8:6 zegt: met eer [kabod] en heerlijkheid 
[harad] hebt Gij hem gekroond [LXX: met doxa en timè]. Harad is 
de heerlijkheid, de sier, de majesteit, verhevenheid van de mens. 
Kabod is de eer, de waardigheid, het gewicht, die hem door God zijn 
gegeven. L. Köhler heeft in 1948 in het beeld Gods een toespeling ge
zien op de 'aufrechte Gestalt' van de mens [geciteerd naar ESE 96 en 
GRA I, 148v.]. Nog direkter spreekt Ezechiël 28: 12: 'Zo zegt de Here 
Adonai: volmaakt zijt gij van gestalte, vol van wijsheid, volkomen 
schoon; in Eden waart gij, Gods hof. Volgens Von Rad verbiedt de 
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pluralis 'laat ons', waarin God zich samensluit met zijn hofhouding, 
maar zich ook uit de veelheid verheft, ons de beeldvormigheid alleen 
op God zelf te betrekken. Naar zijn mening is in Psalm 8:6 door de 
LXX het 'bijna goddelijk' terecht vertaald met 'een weinig minder 
dan de engelen'. Volgens hem gaat het inderdaad om de engelen waar 
de mens maar een beetje onder staat. [Dat Adam in de joodse traditie 
waarover wij spreken boven de engelen staat, daarop komen wij in het 
hoofdstuk over de kenoosis terug. Vanuit diezelfde traditie vat He
breeën 2:7 brachu temporeel op: voor korten tijdi]. 

Hoe dit echter ook zij: de mens is 'elohim-vormig' geschapen en dat 
is bedoeld, als van de preëxistente wordt gezegd: die in de gestaltenis 
van God was. De bestemming, die daarin ligt, is ongetwijfeld het 
heersen. Adam is als beelddrager van God teken van souvereiniteit in 
de wereld, die Gods aanspraak op de heerschappij moet garanderen 
en doorzetten [GRA 1,151]. Zoals koningen in hun rijksgebied af
beeldingen van zichzelf plaatsen als teken van hun souvereiniteit, zo 
doet God dat door zijn beeld en gelijkenis: de mens. De 'in het beeld 
van God zijnde' is derhalve een teken van Gods souvereiniteit, die zelf 
bestemd is tot uitoefening van Gods heerschappij. Hij is elohim
achtig, een preëxistent, hemels antitype van Adam naar zijn wezen
lijke bestemming. Een gestalte bestemd om eer en heerlijkheid te ver
werven en trots rechtop te gaan: de hemelse Mensl 
Wie bij het beeld Gods vooral denkt aan·de geslachtelijke relatie, die 

bij de mens tot een verbond van twee wordt, die met elkaar leven van 
aangezicht tot aangezicht, als bij elkaar passenden, elkaar aanvullen
den, steun en toeverlaat voor elkaar zijnde, bedenke wat Walter 
Benjamin eens zei: Met het rechtop lopen begint in de geschiedenis 
van de natuur het voordien ongekende verschijnsel, dat de partners 
tijdens het orgasme elkaar in de ogen kunnen zien [WBK 154]. 

Adam en Mensenzoon 

Zo is naar mijn mening waarschijnlijk gemaakt, dat de hemelse 
preëxistente figuur gezien moet worden als een tweede, een alterna
tieve Adam, of - met Paulus in 1 Kor.15:45-49 - een hemelse 
Adam, niet uit de aarde genomen zoals de eerste, niet stoffelijk, maar 
uit de hemel. Beek zegt in het reeds aangehaalde gedeelte van zijn 
boek over de apokalyptiek 'Dat deze Adam [à la Ezechiël 28: 12-14] na 
zondeval en verlies van waardigheden in de eindtijd zal optreden om 
het ideaal bestaan van de oertijd te herstellen leest men in qe gehele 
rabbijnse literatuur niet' [MBA 118]. Met andere woorden, er is daar 
geen verbintenis tussen de Mensenzoon-konceptie van 
Daniël 7 en vooral ook Henoch enerzijds en de Adam-speculatie an-

.53 



derzijds. Dat schijnt echter bij Paulus wel het geval te zijn, met name 
in 1 Kor.15:45, Rom.5:14 en, als wij gelijk hebben, vooral ook in 
FiI.2:6v.v. Hoe kan dat? 
Deze vraag i,S naar mijn mening door Cullmann voortreffelijk beant· 

woord. Hij zoekt het punt in het Oude Testament, waaraan de leer 
.van de oermens-verlosser, zoals deze vooral in het boek Henoch 
vorm heeft gekregen, kan aanknopen. En dat punt vindt hij juist in 
Genesis 1 :26, in de schepping van de mens naar het beeld van God. 
Wel geeft hij daarbij toe, dat deze konsekwentie in geen der joodse 
teksten wordt getrokken. Dat moet er wel in zitten, daar wijst ook 
Beek op, dat de eerste mens, dat Adam de Urheber is van de zonde. 
Door die oorzaak worden Adamspekulatie en Mensenzoonver· 
wachting in het jodendom niet verbonden. Toch horen ze bij elkaar, 
anders zou de naam Zoon des Mensen, dat wil zeggen: Mens, onver
klaarbaar zijn. De verlosser van de eindtijd heet dan toch maar: mens! 
Adam! De identifikatie echter met Adam kan niet worden voltrokken 
omdat Adam juist de zonde in de wereld had gebracht. Uezus heet 
dan ook wel de tweede of laatste [eschatos] Adam]. Cullmann vraagt 
zich af, of deze moeilijkheid het is, die de mensenzoonspekulaties tot 
een zaak van esoterische kringen heeft gemaakt. Men kan nu op 
t""ee wijzen de moeilijkheid ontlopen: men legt geen nadruk op de 
gelijkheid van de Barnasja en de eerste mens of men legt geen accent 
op de zondeval van Adam. Hoewel het boek Henoch over de 
oorsprong van de zonde verklarend spreekt, zwijgt het over de zonde· 
val van Adam. De 'slavische Henoch zegt zelfs, dat alleen Eva en niet 
Adam, door de duivel verzocht is. Henoch verklaart de zonde uit de 
val der engelen [Genesis 6]. Zou dit er niet op kunnen wijzen, dat in de 
Henochtraditie wel degelijk ergens de herinnering meespeelt aan de 
Verlosser-Mensenzoon als Ben Adam, als oermens? De openlijke 
identificatie echter blijft achterwege. Die blijft voorbehouden aan de 
joods· christelijke gnostiek. Adam is het goede principe, Eva het 
boze [syzygientheorie]. Dat Adam gezondigd zou hebben, is een 
leugen in de heilige schrift. Adam is het prototype van de mensen en 
het heil is de terugkeer van de oertijd. Dit cyclische tijdsbegrip der 
gnostici is onjoods, is hellenistisch. In de Henochtraditie van het of
ficiëlejodendom ligt dit ook anders. De Mensenzoon brengt daar iets 
nieuws, een novum. Want de gouden oertijd was er alleen in de 
bedoeling van God. De zonde van Adam en daarmee de frustratie van 
deze bedoeling, maken het in deze traditie onmogelijk de genoemde 
identifikatie te voltrekken. 

Philo heeft voor dit probleem een oplossing gevonden. Hij houdt 
vast aan de zondeval, maar vindt twee Adams in Genesis. Op rabbijn· 
se wijze zet hij twee schriftgedeelten tegenover elkaar, namelijk Gen. 
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1 :27 en 2:7. De Adam van de eerste tekst is de ideale hemelmens; die 
van 2:7 is de zondige Urheber van het kwaad, hij is niet naar Gods 
beeld geschapen, hij komt niet uit de hemel, maar uit de aarde. Hij is 
leem, dat tot leven komt door de levensadem van God. Zo houdt Philo 
het zondevalverhaal vast, maar weet toch ruimte te scheppen voor de 
hemelse mens [zij het via een kunstmatige exegese]. Toch denkt ook 
hij grieks: de hemelse mens brengt niets nieuws, reeds in het begin is 
het absolute verwerkelijktl Paulus heeft Philo wel gekend, maar zijn 
Adamëhristologie onderscheidt zich, zoals wij ook in FiI.2:6-11 zien, . 
door de nederdaling van de Ben-Adam in de menselijke situatie en 
door de eschatologische troonsbestijging van de Mensenzoon. De the, 
orieën à la Philo echter hebben het hem mogelijk gemaakt, Jezus als 
de inkarnatie van de tweede [of eigenlijk: eerste] Adam te zien. Zo kan 
Paulus de Adamchristologie mei die van de Mensenzoon verbinden. 
Karakteristiek voor Paulus is echter, dat de hemelse mens onder de 
mensen wordt en dat juist daar het zwaartepunt van zijn christologie 
ligt. Andersom gezegd: Jezus wordt met de Ben-Adam geïdentifi
.ceerd. In Hem is midden in de tijd de uiteindelijke Adam onder ons. 
Dat is de grond van de verwachting, die uitziet naar het openbaar
worden van Zijn regering. En dit is een novum ten opzichte van de 
oertijd~ Niet alleen omdat de 'gulden oertijd' alleen in Gods 
gedachten bestond. maar veeleer omdat de zelfontkleding en verne
dering van de preëxistente reden is voor God om Hem 'hyper', d.i. to 
the utmost, te verhogen, en dat is in ieder geval nög hoger dan Adam 
in zijn glorie oorspronkelijk stond. 

Men kan de rabbinistisch-exegetische kunstgreep van Philo ge
wrongen vinden, Bloch heeft niet helemaal ongelijk, ook Cullmann 
wijst erop, dat hij bij de moderne exegetische wetenschap steun kan 
vinden. Gen. 1 :27 stamt immers uit de priestercodex, terwijl Gen.2:7 
tot de oudere jahwistische traditie behoort. Het zou dus kunnen zijn, 
dat de Evenbeeld-Adam, de Glorie-Adam van P naëxilisch was, 
van iraanse afkomst [Lohmeyerl EBA 194]. Dat vindt Bloch echter 
onwaarschijnlijk. Hij vermoedt dat deze glorieuze Adam uit een 
traditie van voor de ballingschap stamt, waaruit de P-redactor het 
evenbeeld niet geschrapt heeft. Voor Bloch is dit reden deze leer van 
de hemelse Adam te rekenen tot de 'azoren van de bijbel, d.w.z. tot de 
overgebleven bergtoppen van een ondergegane, subversieve, anti
theokratische traditie'. Eenzelfde subversieve traditie vindt Bloch in 
de leer van Adam-Kadmon, die door de Kabbala wordt geleerd en 
ingelezen zelfs in Gen. 1 : 1 [door een andere vokalisatie: bara sjith 
bara elohim, d.'Y.z. het ainsoph, het oerniets schept de ram, schept 
elohim; de ram is gelijk Adam Kadmon en de elohim zijn de sefirot, 
de attributen van God die aan Adam toekomen: kroon, wijsheid, 
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verstand, sch09nheid, liefde, gerechtigheid, grondlegging, sterkte, 
glorie, rijk]. Dit alles, zegt Bloch, 'ist volle Phantasterei, doch eine, 
die bemerkenswert absticht gegen den Lehmadam der Nullität, 
gegenJachwe der Orthodoxie und seinen Menschenwurm tief unten' 
[EBA 199]. Bloch overdrijft hier: de messiaanse, bevrijdende traditie 
is geen verzonken land, dat alleen nog met een paar overgebleven 
toppen boven ~en reaktionaire priesterzee uitsteekt. Veeleer, zoals wij 
in het eerste hoofdstuk zagen, staat Adonai tegenover de goden, wil 
geen Baäl heten, staat Adonai tegenover de vervreemding der religie 
aan de kant van de mens. Juist dit ook is het karakteristieke bij Paulus, 
dat hem van Philo onderscheidt: de 'goddelijke gestalte' blijkt pas in 
zijn verwerkelijkte besluit tot kenoosis en tapeinoosis mens te zijn; 
daarvóór blijft zweven wie deze en morfN hyparchoon is. God zelf kan 
in de aanvang van de psalm nog helemaal geen subject zijn. Daartoe is 
nog te onduidelijk wie God is. Hij kan pas na het dio [vs.9] naar voren 
tredèn in zijn kwalitatieve eigenheid. Door de ontledigingen vernede
ring van de hemelse Adam wordt openbaar wie God is. Zo en niet 
anders. God mag daarin God zijn, dat Hij deze Mens uitermate ver
hoogt. 

Hierbij hebben wij te bedenken, dat nergens in de tora staat, dat 
Adam door zijn zondeval zijn glorie, zijn imago zou hebben verspeeld. 
Zulk een voorstelling past wel in een bepaald leerstellig redebeleid, 
maar is niet zonder meer een bijbels gegeven. Integendeel, in Gen. 9: 6 
lezen wij over een woord van God tot Noach: 'Wie het bloed van de 
mens vergiet, diens bloed zal door de mens vergoten worden, want 
naar het beeld Gods heeft Hij de mens gemaakt'. Bij het imago dei 
gaat het om een onverliesbare bestemming, die blijft gelden ook als de 
mens beneden zijn maat blijft; juist dan! De slang moet kruipen, maar 
de mens blijft rechtop gaan, ook al moet hij zich bukken in de arbeid. 
Zijn positie verliest de mens niet: hij blijft een koning, een heerser. 
Tegelijkertijd echter is hij stof der aarde. In die spanning, waarvan 
o~k het psalmlied over de Ben-Adam spreekt [Ps.8]. is de mens mèns 
[zIe MBW 9 v.v.]. Dit is juist het evangelie in Fil. 2:6-11, dat de tot 
waardigheid bestemde, maar gebukt levende, tot leven geroepen, 
maar in de dood verkerende mens de hemelse Adam als lot
genoot tot zich gekomen ziet en zo zijn oorspronkelijke bestem
ming, zijn toekomst hervindt. Daarmee is een weg gewezen,een 
weg van kenoosis en tapeinoosis, van zelfovergave en solidariteit, 
waarvoor Bloch vanwege zijn links-messianisme weinig oog heeft, ge
boeid als hij is door de vleesgeworden oermens, Jezus, als pretendent 
van het Godsrijk, die dit rijk erft en tot een menselijk rijk maakt. 
Paulus inmiddels gaat verder: het rijk is niet alleen menselijk, maar 
God zelf is mens geworden [zodat Barth terecht van Gods humanisme 
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kon spreken]. God als subject, God als actus purus is geen andere dan 
Hij die deze Ben-Adam als vrijwillige lotgenoot in de condition 
hum ai ne verhóógt. De hemelse mens en de Mensenzoon zijn geen 
oude latente tegenbeelden van de 'Herrengott', die ook Jhwh steeds 
weer zou blijken te zijn, maar deze zichzelf gevende en met geringen 
solidaire en zo zich de ware mens naar Gods bedoelen betonende Jezus 
is het beeld [eikoon, morfè] van God. Of, met Paulus gesproken: 'wij 
weten, dat er geen afgod [idool]in de wereld bestaat en dat er geen 
god is dan Eén. Want al zijn er ook zg. goden, hetzij in de hemel, 
hetzij op de aarde - en werkelijk zijn er goden [theoi] en heren 
[kyrioi] in menigte - voor ons nochtans is er maar Eén Theos, de 
Váder, uit wien alle dingen zijn en tot wien WIj" zijn, en Eén Kyrios, 
Jezus Christus, door wien alle dingen zijn en wij door Hem' [1 
Kor.8:4-6]. Als Bloch terecht Johannes 17:5 aanhaalt [ook wij deden 
het boven], dan bedenke hij wel dat de verhoging bij Johannes altijd 
mede de verhoging aan het kruis is [al wordt hier niet in het beeld van 
het 'hypsoothènai' gesproken]. 
Men kan zich nog afvragen, waarom het lied moest aanvangen in 

een mythische preëxistentie, met het beslissen en handelen van één 
die onbepaald, kleurloos algemeen wordt aangeduid als ho en morfèi 
hyparchoon? [ELK 20]. Het antwoord luidt: omdat hier de 
davidische Messias, die Jezus ook is, maar volgens het evangelie is 
hij méér [Markus 12:35·37a par.]. wordt overtroffen: het is te weinig 

. dat Hij alleenJakobs stammen zou weder oprichten en de bewaarder 
van Israël zou terugbrengen, Hij wordt gesteld tot een licht der volke
ren [Jesaja 49:6]. ja tot hèt licht van de kosmos [Joh.8:12 v.v.], Hij 
wordt door de gelijkstelling met de Zoon des Mensen Heiland, Sootèr 
van de hele wereld, de ganse kosmos. Zijn preëxistentie verheft Hem 
niet in hetJenseits, in de transcendentie, neen: zij verbreedt, verlengt 
en verhoogt Hem tot wereldwijde maat. Er is verwantscJ:lap met de 
Apokalyps van Johannes, waar aan Hem buiten het symbool van het 
arnion [het lam, het bokje eigenlijk] twee namen worden gegeven: 'als 
een mensenzoon' en 'het woord van God'. Beide worden samengevat 
in de grootste naam 'basileus toon basileoon kai kyrios toon kyrioon' 
[vgl. ELK 76]. Hiervan zegt Ernst Bloch terecht: 'de apokalyps stelde 
een ander toneel dan die van de oude davidsheerlijkheid, zij stelde in 
énen: een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. In deze dimensie paste 
de alleen maar davidische spruit niet meer, hij verbreedde zich tot dat 
preëxistente wezen in mensengedaante, dat met het apokalyptische 
toneel om zo te zeggen geometrisch overeenkomt' [EBA 194]. Ho en 
morfèi theou hyparchoonl 
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6 Als 'God' 

Antitype van Adam 

Het is een hoge eer mens genoemd te worden. Omdat Jezus Christus 
de Mensenzoon is, daarom is Hij de preëxistente, het reine beeld van 
God, de god-mens reeds in zijn voorbestaan [OCC 181]. Willen wij de 
eigenaardige uitdrukking: 'hij achtte het geen roof god evengelijk te 
zijn' [ouch harpagmon hêgêsato to einai isa theooi], verstaan dan 
moeten wij uitgaan van wat wij gevonden hebben: het subject is ho en 
morfêi theou hyparchoon. Subject is derhalve de hemelse Adam. Is 
dit zo, dan ligt een anti -parallellie als in Romeinen 5: 14 voor de hand, 
waar juist ookde overtredende Adam een beeld is van de komende, 
een typos tou mellontos, en waar omgekeerd derhalve Christus als 
eschatos Adam het antitypos van de oude Adam is. Wij willen in dit 
hoofdstuk de preëxistente hemelse mens als dit antitype bezien. Wij 
volgen daarbij de weg, die Paulus in Romeinen 5 wijst, als hij de 
Christus laat zien in het tegenlicht van de oude, uit-de-aarde
aardse Adam. 

Deze oude Adam wilde als 'god' zijn. Ernst Bloch is met Genesis 2:4 
tot 4:26 gauw klaar. Hij ziet dit gedeelte vanuit de geijkte exegese als 
parallel van de Prometheusmythe: voor Bloch is deze Adam met zijn 
herengod een horreur. Daarom speelt hij met de Kabbala de Adam 
van Genesis 1 :27 tegen deze stakker uit. Prornetheus, die het vuur 
van de hemel stal wilde als god zijn, en terecht: deze hybris, waarin de 
mens zelf god wil zijn, en zich van de ijverzuchtige godheid ontdoet 
om zijn eigen weg te kunnen gaan, is voor Bloch een gezegend, irre
ductibel moment van mondigwording. Op straffe van verlies van onze 
waardigheid mogen wij er niet achter terugvallen! Bloch zal moeten 
worden toegegeven, dat veel zogenaamde exegese het adamsverhaal 
te zeer in dit grieks-mythologische licht heeft gelezen. Facit is dan, 
dat de zonde aan hoogmoed, en hoogmoed aan hybris wordt gelijkge
steld. Het 'als god willen zijn' is dan het zelf willen kiezen en 
handelen,de bewustwording van de autonomie. Zo zou dan in het 
verhaal de rebelse, de opstandige, de subversieve mens geoordeeld 
zijn, omdat hij ongehoorzaam is. Ongehoorzaamheid wordt wettisch 
verstaan als overschrijding van de gestelde grenzen, eventueel zelfs 
willekeurig gestelde grenzen. Het godsbeeld achter zulk een 
interpretatie is ingegeven door vervreemdende levenservaring: 
dubbelzinnige machten beheersen het menselijk leven; de mens heeft 
er een heilig respekt voor, hij vreest ze en is erdoor gebiologeerd, 
anderzijds tracht hij door kultisch en ethisch gedrag deze machten om 
te stemmen, hem ten gunste, maar ze zijn nooit te vertrouwen: de 
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godheid is jaloers, ijverzuchtig, heeft een januskop, ten diepste is zij 
zelf machteloos, want de blinde fataliteit heerst ook over haar. Nu is 
echter het merkwaardige, dat het oude 'boerenverhaal' [Gen.2:4' -
4:26] verteld wordt als anti-mythe: het is in zijn strekking precies te
genovergesteld aan wat Bloch er in het voetspoor van de geijkte exe
gese v.an maakt, om het dan vervolgens te verwerpen, zo de kans tot 
ander zicht verspelend. H. Gollwitzer heeft er dan ook terecht op ge
wezen, dat de bijbelse zonde niet met hoogmoed in de zin van hybris 
is gelijk te stellen en dat Prometheus, gesteld dat er heiligen op kalen· 
derszouden moeten staan [quod non], zeker recht op een plaats heeft. 
Marx en Bloch kunnen gerust zijn lvg!. HGK 13]. 
In Gen.2:4·4:26 luisteren wij naar een boer, die geïnteresseerd is in 

het menselijk bedrijf, in landbouw en' veeteelt. [Voor het volgende zie 
men MBW 11-16,ASG 46-93]. Zijn stof ontleent hij aan oude volks· 
sagen en mythologièën. Waarschijnlijk kent hij de voorstelling van de 
schepping van de mens uit leemaarde uit de kaänitische traditie. 
Uit Ezechiël 28: 11-19, waarop wij later nog uitvoeriger terug· 
komen, blijkt dat de Tyriërs de voorstelling van de godstuin kenden. 
De Kaänieten vereerden de slang als bezitter van magische wijsheid. 
Er kunnen nog meer elementen van oude voorstellingen zijn. Van 
Selms meent echter bijna zeker te weten, dat de boom der kennis van 
het goed en het kwaad het geestelijk eigendom van de auteur zelf is. 
En dat is, zullen wij zien, een interessant gegeven. Het verhaal moet 
gelezen worden als polemiek tegen allerlei religieuze verhalen, die in 
het middenoosten van die oude dagen de ronde deden. Wij krijgen 
een indruk van de strekking dier verhalen bijv. uit het Gilgamesj·e· 
pos. Beek heeft in zijn Wegen en Voetsporen het verhaal dan ook te· 
gen deze kontrasterende achtergrond gezet. Gilgamesj, onder de in
druk van de dood van zijn vriend Enkidu, is op zoek'naar het levens· 
kruid. Hij daalt er zelfs voor af in de onderwereld. Eindelijk vindt hij 
dit levensvemieuwende kruid in de diepte van de oeroceaan; ver
heugd keert hij terug naar huis. Onderweg wil hij zich bij een bron 
verfrissen. De slang, de sluwe belager van het leven, maakt van dit 
onbewaakt ogenblik gebruik om het kruid te roven. Het eeuwige leven 
is voor de mens niet weggelegd. De goden houden het voor zichzelf. 
Mocht er al een god zijn, die het eens aanbiedt - zoals in het verhaal 
van Adapa, de oermens - dan is er een lagere godheid, Ea, die door 
bedriegelijke raad hem van zijn gave berooft. Bij Gilgamesj is het de 
slang, in het oude oosten godheid van wijsheid en leven, die de mens 
van zijn buit berooft. 

Het is duidelijk, deze goden gunnen de mens alleen een beperkt, 
sterfelijk leven. Zij willen hem klein houden. Zij vrezen konkurrentie 
van hem. De mens op zijn beurt wil leven, hij voelt zich machteloos en 
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bedrogen, overgeleverd aan de dubbelzinnigheid der machten. 
Gilgamesj is een andere Prometheus, die op tragische wijze van zijn 
buit wordt beroofd. Prometheus overigens wordt ook door leus be
straft: vastgeklonken aan een rots in de Kaukasus, staat hij, rechtop 
[tl zonder ooit rust te vinden, zonder voedsel, zonder drank, terwijl 
een arend dagelijks zijn lever wegvreet. De held Herakles bevrijdt 
hem later. Gilgamesj, Adapa en Prometheus strijden tegen de 
machten waaraan zij op fatale wijze zijn uitgeleverd en die zij dus als 
godheden moeten erkennen, juist omdat ze niet tegen ze zijn 
opgewassen. 

Het bijbels verhaal moet in kontrast hiertegen worden gelezen. Het 
is geen veroordeling van Adapa of Gilgamesj, noch ook, indirect van 
Prometheus. Wel echter strijdt het tegen de religiositeit die in huri 
verhalen gegeven is. Het gaat in het bijbels verhaal om een àndere 
God. De God, van wie deze boer getuigt, is geen Ea, geen Anu, geen 
leus, van wie allen geldt dat ze ijverzuchtig zijn. Het geestelijk eigen
dom van onze auteur is de boom des levens, dat wil zeggen: déze God 
heeft geheel uit zichzelf, eenvoudigweg en zonder dubbelzinnig
heden, uit louter abundante goedheid [vgl. Jac.l:5] de levensboom 
aan de mens gegeven. Er is geen sprake van dat de mens het vuur, het 
licht, de warmte of het leven zou moeten stelen: dat alles wordt hem 
niet onthouden. Het is in zijn hand! Deze god is geen konkurrent: hij 
geeft leven en adem en alles. Wel is er een slang, geen godheid maar 
een geschapen dier, die streken vertoont, die gelijken op die van de 
slang in Gilgamesj' verhaal. Deze slang wil de mens het leven bij de 
bron van het leven ontnemen. Hij doet dat door slim bedrog. Hij be
schuldigt op suggestieve, impliciete wijze deze genereuze God van 
het leven, de mens iets te willen onthouden. En hij_ weet daarmee 
gemakkelijk gehoor te krijgen, want zo zijn gewoonlijk de goden en 
machten: ze hebben het op de mens begrepen. 'Gij zult niet eten van 
enige boom in de hof?' vraagt de slang. Suggestie: God gunt u niets, 
ongetwijfeld ook niet de vrucht van de levensboom. De vrouw ontkent 
dit; het verbod betreft maar één boom en die boom is een boom ten 
dode. Ten dage dat de mens daarvan eet zal hij sterven. De slang 
bezweert dat dit niet waar is, maar dat de mens als God zal zijn ken
nende het goed en het kwaad. En God zou niet willen dat de mens op 
Hem ging lijken [n.b. de God naar wiens beeld de mens geschapen 
is!]. Dan eet Eva en op haar instigatie ook Adam. 'Dan valt het on
zichtbaar kleed van Gods heerlijkheid van hen af [Beek] en zij scha
men zich. De mens wordt verdreven uit de hof, weg van de levens
boom die zijn leven zou kunnen vernieuwen. Maar deze nederlaag is 
niet het laatste: Gods trouw aan de mens wordt bevestigd. lij sterven 
niet op diezelfde dag, maar mogen leven en vruchtbaar zijn. Het 
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verlies van de doxa, zich manifesterend in hun schamele naaktheid, 
wordt bedekt door. een kleed van dierenhuid gemaakt door God zelf. 
De boom des levens wordt behoed en bewaakt door de cheroebiem. 
De mens heeft zijn bestemming tot het paradijs verloren, de illusie der 
direktheid is verstoord, maar het paradijs heeft zijn bestemming niet 
verloren: het blijft er voor de mens, maar niet als heimwee naar 
voorgoed verstoorde illusies doch als verwachting van Gods toekomst. 
Ditis geen god als de goden. Dit is ook geen god, zoals de mens in zijn 
waan zou willen zijn. Dit is Adonai, ànders, gans anders dan alle 
machten en heren! 
Het verbod van de boom der kennis van het goed en het kwaad te 

eten, ja hem zelfs maar aan te raken, is geen irrationeel, autoritair 
proefgebod van een vreemde. grillige despoot. Het is een aanwijzing 
ten leven, het is een waarschuwing tegen het verderf, tegen de dood. 
Het roept op om het leven te kiezen! Blijf dan bij de bron van het 
leven! De bijbel vertelt niet het religieuze verhaal van de tragische 
mens, integendeel! Er is sprake van verleiding én van eigen schuld. 
Het is ook niet het verhaal van een hybridische opstand. Het verhaal 
gaat over de ongehoorzaamheid van de oermens aan het heilzame 
gebod van zijn abundant gevende, zijn royale Schepper. waardoor de 
mens in een ambivalente verhouding tot God komt en wantrouwen 
hem gaat beheersen zodat de direkte, vanzelfsprekende conscientia 
met God wordt tot een pijnlijk zelfbewustzijn waarin hij zijn hulp 
tegenover hem - God en de vrouw - als vreemden gaat beleven. 
Inderdaad zijn ze nu 'als god', d.w.z. moeten zij leven met de kennis 
van goed en kwaad, die God ze had willen besparen. Nu krijgt de 
mens het te verwerken, het angstig en fascinerend besef dat zijn 
wereld door dubbelzinnige machten wordt beheerst. Het is de twijfel 
aan Gods wil en macht om de wereld boven de chaos uit te blijven 
heffen. Zo komt de angst binnen in het menselijk leven, de schaamte, 
de vervreemding, de berekening, de eigengereidheid en de zelfrecht
vaardiging, de wederzijdse beschuldigingen verdachtmaking, de ver
slavende dienst aan de machten, de zelfvergoding, de agressie, het 
heersen over elkaar. Kortom: nu zij 'als god' zijn, zijn ze religieus, 
alleszins godsdienstig, op hun hoede zelfs voor. de onbekende God, 
maar vervreemd van de God vóór alle goden, de God, die niet gediend 
hoeft te worden, omdat hij niets nodig heeft en geen nemer is maar 
een gever - adem, licht, leven, liefde, alles aan allen! 

De verzoeking der macht 

De mens zal bij de religie geen rust vinden. Hij zal boven de dubbel
zinnigheid uit willen komen, want de waarachtige God laat hem ook 
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op deze dwaalweg niet los. Daarom is er vijandschap tussen de mens 
en de slang, totdat de rechtoplopende fiere mens, de mens der glorie 
de kop van de kruipende slang zal hebben vermorzeld met zijn hak. 
De mens zal echter steeds weer ondervinden, dat zijn religiositeit de 
locus minoris resistentiae van zijn existentie is, zijn achilleshiel, de 
slang bijt hem er steeds weer in. Ook moet hij bukken om veldarbeid 
te doen en bukken om te baren in smart. Zo is de mens een zwoeger en 
een lijder. De oude boerenschrijver van ons verhaal vond de verkla
ring van dit donker lot niet in de tragiek, niet in het bedrog der goden, 
maar in de ongehoorzaamheid van het oermensenpaar, dat zijn kin
derliike vertrouw!'!n in de Schepper, die met Zijn woord de chaos be
dwingt, verloor. De op zichzelf gerichte, aan zijn eigen hoop en vrees 
overgelaten mens, dit cor incurvatum in se, moet voor zichzelf wel elo
him zijn, Deze mens is 'als god', ganz allein aufweiter Flur. Wat hij 
aan goden produceert, is hij altijd zelf, projecties van zijn eigen een
zaamheid en vervreemding. Zijn goden zijn 'als hij'l Adonai, de be
vrijder, de trouwe zegt het weer in het meervoud, tegen zijn hofhou
ding, zijn engelen, zijn elohim: de mens is geworden als onzer éénl Het 
is geen woord van een god, die zich bedreigd voelt door de mens, maar 
een woord vol verdriet als van een verlaten Minnaar. 
Om dit te begrijpen moeten wij psalm 82 lezen [men zie voor het vol

gende KMG 178-181]. In Israël worden de goden ernstig genomen; zij 
worden voor werkelijk gehouden. Daarvan spreekt deze psalm: 
Adonai staat op temidden van de goden om partij te kiezen voor de 
verdrukte, de geringe, de arme, voor zijn volk bedreigd door de 
goiim. Adonai heeft er weet van, dat zijn mensen geboeid huiveren 
voor de machten en krachten die het leven beheersen. En daarom 
vernedert Hij zich om te midden van deze goden te verschijnen en óp 
te komen voór de bedreigde mensenkinderen. Adonai wil de mens 
leren, niet, dat er geen goden zijn [dat zou een angelic fallacy zijn], 
maàr dat er temidden der goden voor Hem, de Exodusgod, moet wor
den gekozen en dat Hij zichzelf blijft, trouw aan zijn bevrijdende vrij
heid. Adonai zegt onder de goden, niet, dat ze er niet zijn, want ze zijn 
er en heersen, niet, dat zij valse goden zijn, want zo een autoritaire 
diskwalifikatie slaat terug op de zich Oppergod wanende zelf, -
maar hij zegt in hoeverre en waarom en waarin deze elohim onrecht
vaardig richten en dus valse goden zijn, die Hij als mensen [want met 
de mensen gaan ze op en onder, zij leven immers van menselijke 
wáán], die Hij als mensen zal ter dood veroordelen, omdat zij immers 
zelf dood en verderf gezaaid hebben. Voor die God, die dat doet te 
midden der machten, die ons bedreigen, mogen wij kiezen. Of liever: 
door Hem zijn wij gekozen. Hij is de bedroefde minnaar, die werd 
verlaten voor wat wangoden zijn. Voor deze bevrijder kiest de mens 
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niet uit een veelheid van mogelijkheden. 'In den beginne moet de bin
ding plaats vinden, daar waar geen enkele bedoeling bestaat zich een 
positie te verschaffen, maar waar men zich veeleer in een positie 
bevindt zonder enig eigen willen en kiezen' [BKD II I .p. 7 v.v.]. In zo 
een positie waren de hebreeuwse slaven in het dienst huis van 
Mitsraim: ontrecht, verdrukt, gebroken vond hen hun bevrijder. 
Deze god kiest voor de mêns, terwijl de elohim die het voor het zeggen 
hebben hun onrecht en geweld aan de geringe bedrijven. Wie zijn 
deze elohim? Vroeger dacht men vrij algemeen, in overeenstemming 
met de rabbinistische exegese, de israelitische rechters. Dat is wel on
juist. Bedoeld zijn de vorsten der goiim, die zich door hun onder
danen als goden laten vereren en daaraan religieuze grond geven door 
hun afkomst op de goden terug te voeren. In Ezechiël 28: 11-19, door 
ons eerder genoemd, wordt zo een vorst, die van Tyrus, als een 
cherub, ja als een elohim-wezen op der goden berg voorgesteld. Wij 
zagen reeds dat deze vorst als een Adam vol doxa wordt beschreven, 
maar vanwege zijn onrecht en geweldenarij wordt hij verstoten. Zo 
ook de elohim in psalm 82: zij zullen sterven als mensen, hebr. 
keàdàm, als Adam. De oermens Adam is a.h.w. het prototype van zo 
een gevallen heerser. Ook van hem wordt gezegd: nu kan hij niet 
langer in het paradijs blijven, want dan zou hij door het eten van de 
levensboom zijn leven steeds weer verjongen, zodat onrecht en geweld 
zonder grenzen zouden zijn in de tijd. Adam moet weten dat er een 
grens is gezet: de mens zal sterven. Evá echter is de moeder der leven
den [Gen.3:20]. Uit haar schoot doet leven hopen. 
Eén en ander moge duidelijk doen zijn, hoezeer E. Schweizer gelijk 

heeft als hij stelt: 'zich aan God gelijkmaken betekent in het joden
dom: zelfverheffing, afval van God, het tegendeel van deemoedige 
gehoorzaamheid' [ESE 97]. Toeinai isa theooi mag van de positie van 
ha-adam uit hoger schijnen: werkelijk hóger is het niet! Wij moeten 
goed beseffen, dat Jezus Christus' kenoosis en tapeinoosis het stelsel 
der dimensies, dat hoog en laag bepaalt, omkeert; zijn geschiedenis is 
een revolutie van het koördinatensysteem. De tapdnoosis is struktu
reel revolutionair. Theologisch-ethisch uitgedrukt: de vrijheid tot 
dienst is de enige waarachtige machtsuitoefening' die de mens ten goe
de komt. Deze weg van zelfovergave en zelfvernedering is vanuit de 
God der bevrijding een troonsbestijging. Daarover gaat het na het 
dio, als deze God in Christus zozeer openbaar is, dat Hij ondubbelzin -
nig subject van een zin kan zijn, van een belijdende, een lofzeggende 
zin. Wij mogen van de drie fasen van de hymne geen chronologische 
stadia, geen heilshistorische étap,pen maken. De hymne is een drie
stemmige fuga. Hij zou ook als een fuga moeten worden gezongen, 
een fuga, waarin de drie stemmen kontrapuntisch door disharmonie 
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en harmonie heen elkaar omzingen en, door het stretto gevoerd, ver
wijlen op het orgelpunt om in het volle majeurakkoord tot rust te 
komen_ 

Goed gezien hééft de preëxistente de kyriotès. Wat betekent nu: to 

einai isa theooi? [zie voor het volgende BGN par. 434, I, vgl. par. 
453,4;jGH 117; ELK 27.]. Het zou een misvatting zijn te menen, dat 
de preëxistente in de verzoeking was boven zijn 'Würdestellung' uit, 
boven zijn funktie en macht uit, ook nog te streven naar de goddelijke 
eigenschap, naar goddelijke substantie en wezen. Want 'zijn als god' 
kan in het jodendom nooit en te nimmer zo worden opgevat; het gaat 
daarbij om de waardigheid en de funktie, niet om het wezen. Is dit zo, 
dan is het einaï isa theooi gelijk aan de kyriotès, die hij al heeft. Dan 
wil het ouch harpagmon hègèsato zeggen, dat de preëxistente deze 
heerschappij niet gewelddadig heeft willen roven: de kyriotès mag en 
kan voor hem geen zaak van geweld, van roof, van usurpatie zijn. Hij 
gaat niet forceren wat Hem rechtens toekomt, alsof het om een roof 
ging. Door deze usurpatie zouden de strukturen van het messiaanse 
Rijk aangepast raken aan het schema van deze wereld [en haar Vorst] 
en daarmee vernietigd zijn, van te voren al. De kyriotès is voor de 
Messiasjezus een zaak die de Ben-Adam rechtens toekomt en die hij 
dus uit vrije gunst ontvangt, zonder ernaar te hoeven grijpen 
[echarisatol]. Geweldenaars zullen er altijd weer naar grijpen, maar 
deze jakobijnse, deze zelotische onzin leidt tot de zelfverslinding van 
de revolutie. 

Wij kunnen het ook zo zeggen; het gewelddadig grijpen naar de 
kyriotès is altijd qualitate qua een veile sicut deus esse in de pejora
tieve zin. Alle machthebbers immers hebben altijd weer hun macht 
gelegitimeerd als van God gegeven en tot niets anders strekkend dan 
tot 'heil'. Het ware god-zijn van Adonai staat ook niet a priori vast, 
maar hij legitimeert zichzelf door de elohim die onrecht plegen en 
geweld bedrijven schaakmat te zetten met zijn vredesbeleid. Hij 
bewijst zichzelf in zijn daden. Derhalve kan 'als Hij zijn' alleen gaan 
langs zijn weg, van woord tot woord, en dat is de weg der kenoosis. Het 
is van Adonai zelf ook kenoosis als Hij zich verlaagt' om tussen de 
goden op te treden. Het einde van de hymne bezingt jezus Christus 
dan ook als kyrios; vanuit de fugatische visie ~p de hymne moeten wij 
zeggen: een kyriotès die Hij altijd al had. Daarom kon hij ook wachten 
en zwijgen. Immers haggadische preëxistentie is een theologoumenon 
dat aanduidt wat. grammatikaal perfectum propheticum heet. Hem 
is de Satan in de hand gegeven. Hij is Heer, alfa en omega: hij hoeft 
dat niet meer te worden vanuit Adonai gezien. Het protologische stelt 
de ware genesis tegenover de valse genesis, die wij vanuit het bestaan
de telkens weer projekteren en voor lief nemen. 
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Daarmee hangt deze hele wijze van voorstellen samen. Terecht zegt 
Lohmeyer in zijn kommentaar: 'niet een ander brengt deze goddelijke 
gestalte in verzoeking; alles geschiedt in dit eerste deel van het lied uit 
eigen vrije beslissing [-]. Zo verzocht deze gestalte als het ware zich
zelf; aan hem is, wat hij is, ter beslissing in de hand gegeven en hij 
wordt, wat hij is, door zijn eigen doen [-]. Daarom is ook l)et 
gode-gelijk-zijn, om zo te zeggen, zowel res rapta als res rapienda. 
Want deze gestalte is kyrios krachtens zijn goddelijke natuur en 
wordt weer kyrios door de eigen daad. En de weg van deze daden is de 
paradoxe weg, die door de mênswording tot het kyriosschap voert' 
[ELP 93; vgl. ELK 29]. De zin van deze preëxistente zelfverzoeking is 
in het licht te stellen, welke weg de Messias niet is gegaan, hoewel deze 
weg de Adamsweg is: de gebruikelijke weg van gewelddadige, de 
macht usurperende, stijgende en dus vállende vorsten, gevreesde en 
dus gesjeesde goden. 

De vruchtbaarste parallel vinden wij in de brief aan de Hebreeën 
5:4,5. In deze brief wordt de Christus beschreven als middelaar van 
de schepping der wereld, erfgenaam van alle dingen, afstraling van 
Gods heerlijkheid en afdruk van zijn wezen. Het beheersend beeld is 
niet de Mensenzoon, al komt het in de pericoop 2:5-9 voor, maar dat 
van dc priester-mens, en zijn offer. Onder dat beeld vinden wij op ge
noemde plaats, zoals gezegd, een vruchtbare parallel. Het luidt daar 
aldus: 'Niemand matigt zichzelf die waardigheid [timê] aan, doch 
men wordt er toe geroepen door God zelf [ - ]; zo heeft ook de Christus 
zichzelf niet de eer toegekend [heauton edoxasen] hogepriester te 
worden, maar Hij, die tot Hem sprak: Mijn zoon zijt gij, Ik heb u 
heden verwekt' [Psalm 2:7]. Deze passage loopt uit op de plechtige 
verzekering, dat Christus door God is aangesproken [prosagoreutheis] 
als hogepriester, naar de ordening van Melchizedek. Melchizedek is 
één van de representanten van de wereld rondom Israël, van de 
goiim, zoals Naäman de Syriër, zoals de Wijzen uit het Oosten. De 
schrijver wil zeggen, dat dit hogepriesterschap een beslissende 
wending van universele aard is, als 'vervulling en opheffing' van het 
israelitische priestelschap. De funktie van dit beeld in de brief ad 
Hebraeos is dus vergelijkbaar met die van het beeld mensenzoon, 
resp. Ben-Adam. Immers de hele vóórgeschiedenis in Genesis wil 
protologisch de universele strekking van deze bijzondere geschiedenis 
van te voren aanwijzen. De beide strofen die wij citeerden komen suk
sessievelijk m~t de woorden 'hij achtte het geen roof god gelijk te zijn' 
en 'God gaf hem de naam boven alle naam' overeen. In het woord 
edoxasen klinkt duidelijk de kyriotês door en in het prosagoreutheis 
het begiftigen met de Naam. In het ouch heauton edoxasen ligt de 
aanduiding der verzoeking; deze woorden zouden zo gevolgd kunnen 
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worden door die uit onze psalm: alla heauton ekènoosen. De ko~tekst 
in de hebreeën brief spreekt ook over de verzoeking: want wij hebben 
geen hogepriester die niet kan medevoelen met onze zwakheden, 
maar één die in alle dingen op gelijke wijze is verzocht geweest als wij, 
doch zonder te zondigen [Hebr.4: 15]. Deze priester is een waarachti
ge Ben-Adam, die twee werelden, de~eende komende, in zich draagt 
en overbrengt: hij is een strijder, een lijder krachtens zijn ambt. Hij is 
aangewezen op een leven van kreatieve gehoorzaamheid, die hij leert 
ui! wat hij lijdt. Zijn leven is verzoeking. En dat wil de verzoeking van 
de preëxistente aanwijzen! In het joodse gedachteklimaat is elke 
waarachtige roeping tegelijk ook verzoeking: d!! verzoeking om de 
roeping niet te volgen, niet op weg te gaan, niet te vertrouwen .... 
Christus is dan ook verzocht 'als wij', als wij gelovigen, wij broeders, 
die deelgenoot zijn aan de hemelse roeping, wij die ons politeuma in 
de hemelen hebben [Hebr.3:1,FiI.3:20], want juist als burgers van 
het komende Rijk hebben wij in deze wereld de machten van natuur 
en geschiedenis, van dood en duivel te weerstaan. De angst voor het 
einde in de chaos, de schrale troost van de amor fa ti , de doodsangst en 
de pseudo-troost zijn de grote verzoekingen in het messiaanse leven. 
In de weerstand ertegen hebben wij ons te staven. Als wij en Christooi 
zijn, d:m zijn wij met Hem in deze verzoeking, maar met Hem als De
gene, die preëxistent reeds deze verzoeking chooris ~amartias weer
stond. Hij kan medevoelen, Hij kan tegemoetkomend zijn. Maar ook 
is Hij Overwinnaar bij voorbaat, op wien wij vol vertrouwen ons oog 
kunnen richten, immers Hij is de overste en voleinder van het geloof 
[12:2], onze dux et comes. 
Het mag ons niet verwonderen, dat ook de evangeliën van jezus' 

verzoekingen verhalen. Hier hebben wij uiteraard [afgezien van 
johannes] met een geheel andere benadering van de christologie te 
doen dan in Filippenzen of Hebreeën. Mattheus, die wij volgen willen 
op dit punt, tekent onsjezus als de Israëliet, de Zoon van God bij uit
stek, die de vervulling is van wat in tora en profeten aan verwachting 
is losgemaakt. Hij citeert in 3: 17 dezelfde psalm als wij in Hebr.5:5 
vonden, namelijk psalm 2, in één handschrift [D] zelfs letterlijk. 
God noemt Hem zijn geliefde zoon.... en dan volgt meteen het 
verhaal van zijn verzoekingen. Wij hebben hier met een vóór-ge
schiedenis te doen, die in dit synoptische evangelie een soortgelijke 
funktie heeft als de logos-proloog bij johannes en de preëxistentie in 
Fi1.2. In het geding bij deze verzoekingen is, of jezus zijn messiasschap 
usurperen zal of niet. [Men zie voor het volgende jSM t 28v. v. en jSMk 
48v.)Jezus wordt door de Sat~n in verzoeking gebracht het eerste ge
bod te minachten en door de magie van wonderen te bewijzen, dat hij 
over god beschikt en mitsdien zelf god is. In dëze geschiedenissen laat 
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jezus zien. dat hij niet zijn eigen doxa zoekt. maar de wil van de Vader 
[vgl.joh.4:34.5:36.8:50]. Hij wil mens met de mensen, hongerig met 
de hongerenden, kwetsbaar met de kwetsbaren, machteloos met de 
machtelozen blijven. Hij loopt niet weg uit de menselijke konditie. Hij 
werpt zich niet op als elohim. Hij doet dit enerzijds als nieuwe 
Mozes, die veertig dagen vast, zoals Mozes veertig jaar werd voorbe· 
reid op zijn taak. De hele setting van het verhaal herinnert aan de tijd 
van Israël in de woestijn, waar het volk door Adonai werd opgevoed. 
zoals een man zijn zoon opvoedt [Deut.8:5]. Alle citaten komen trou· 
wens uit dit boek van 'verzoeking en opvoeding'. Anderzijds echter 
openbaart zich jezus in deze legendarische verhalen als nieuwe 
Adam, als Ben·Adam tussen de mensenkinderen. Zijn antwoorden 
zijn helemaal niet messiaans. In geen van zijn antwoorden spreekt hij 
van de waardigheid, de funktie, de opgave van de Messiasl Hij wil een· 
voudig zijn als de minsten der mensenkinderen: de Ben·Adam heeft 
geen plaats om zij.n hoofd neer te leggen en is er zo nog slechter aan toe 
dan de dieren, de vossen en de vogels [Matth.8:26], hoewel hij bitter 
goed weet dat de mens de vogels verre te boven gaat [Matth.6:26]. Zo 
blijft jezus trouw aan de menselijke kondities, aan de spanning waar· 
aan Adam is prijsgegeven. Aan het einde staat hij daar als overwin· 
naar: de engelen dienden Heml De Adam der doxa is boven de enge· 
len gesteld, juist omdat hij aan de 'leemadam', die volgens 
Markus1: 13 onder de dieren leefde [een toespeling op de paradijs· 
geschiedenis] is trouw gebleven. 

Het is zonneklaar, dat deze geschiedenissen de woorden 'hij achtte 
het geen roof, gelijk aan God te zijn' in het rechte licht zetten. Zo 
breekt deze Mens de macht van de vorst dezer wereld, die hij niet hul· 
digt, ook niet om macht te verkrijgen, want geroofde macht, door 
Satan verleende macht is geen potestas maar potentia en mitsdien 
ongeschikt tot het stichten van vrede. Humanitas kan niet worden g~. 
diend met andere macht, dan die in het Nieuwe Testament heet 
exousia, d.i. volmacht van de God der Exodus. 

Bereidheid tot dienst 

De door ons gegeven uitleg - het bleek al in het citaat van Lohmeyer 
op p. 40 - maakt het overbodig enkele in de tekst rijzende filolo· 
gische problemen op te lossen, omdat hun beantwoording niet wezen· 
lijk tot begrip van het bedoelde· bijdraagt. Naar mijn mening is de 
vraag, of harpagmos res rapta of res rapienda of ook res retinenda 
betekent een overvragen van het woord. Klijn houdt de weegschaal 
voor doorgeslagen naar res rapta [AKF 52 v] en wel terecht, voorzover 
hij bedoelt dat het merendeel der exegeten het woord op deze plaats 
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in die zin uitleggen. Alleen geloof ik niet, dat hij gelijk heeft, als hij 
stelt dat het trekken van de parallel met Adam noodzakelijkerwijs de 

keuze voor res rapienda inkludeert noch ook de keuze voor een status
verschil tussen en morfêi hyparcheiiJ. en isa theooi einai. In ieder geval 
is het filologisch overtrekken als men harpagmos per se aktief wil 
vertalen [zie MVP 58]. Het is duidelijk, dat harpagmon hêgeisthai 
minder pregnant kan worden gebruikt en dan synoniem is aan 
harpagma, heurêma, hermaion, eutuchêma hêgeistai; de uitdruk
king betekent dan als gunstige beschikking beschouwen, als 'gefunde
nes Fressen' zien, to clutch greedily, gretig aangrijpen [MPV 58, EKE 
69 v, MDP ad textum]. Dibelius zegt: 'geheel éénduidig is de para
frase bij Isidorus van Pelusium, epist. IV.22: ei hermaion hêgêsato to 
einai ison, ouk an heauton etapeinoosen - als hij het gelijk zijn als 
buitenkans had opgevat, zou hij zich niet hebben vernederd. De 
wending zou dan op onze plaats willen zeggen, dat Christus zijn posi
tie niet gretig aangreep, maar integendeel opgaf. De oude vraag, of 
hij het enai isa theooi al bezat, zou dan bevestigend moeten worden 
beantwoord, want uitbaten kan men slechts wat men reeds bezit'. 
Dibelius echter vergeet hier m.i. één ding - en daarom ging het 
steeds weer in het bovenstaande - , dat het uitbaten, het misbruiken, 
het usurperen van de doxa [als waardigheid van de heerser] deze doxa 
totaal van karakter doet veranderen. 

De doxa is roeping tot dienst; haar als buit te beschouwen is ver
zaking dezer roeping, is een 'genieten van de zonde'. Christus kan zich 
alleen openbaring van Adonai betonen, als hij in zijn leven en sterven 
de weg gaat van de God der armen, want alleen zo, in zijn daden, 
bewijst hij zich temidden van de Elohim [de machtsusurpatoren]als 
de Getrouwe. Zien wij deze dingen theologisch helder, dan verwon
dert ons de paradox niet: hij had die gelijkheid en hij had haar ook 
niet. Zou hij uitgegrepen hebben boven wat hij had, dan had hij ver
speeld wat hij. had als onderpand van zijn roeping. Alleen in het 
volgen van zijn roeping kon hij bevestigen wat hij krachtens zijn weg 
altijd al bezeten moest hebben. De filologisch-onbeantwoordbare 
vraag of harpagmos aktief of passiefis, is overbodig; het woord is juist 
bruikbaar omdat het dit in het midden laat. Het zij mij vergund het 
nog eenmaal heel toegespitst te zeggen: als de preëxistente zijn 
Ben-Adam-zijn had ingeruild tegen het gelijkzijn aan God, dan 
zou hij door het maken van deze valse tegenstelling zijn kyriosschap 
verloren hebben, want het gaat er juist om dat eindelijk de Mensen
zoon op de wijze van de God der exodus zal heersen. Goden en mach
ten zijn er genoeg, Zij zullen sterven als mensen. Maar de mens zal 
heersen. Hii zal leven als godszoon. Hier wordt de God Openb!lar, die 
geheel en al voor de mens is. altijd al, en die als zodanig restloos ver-
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trouwd wil zijn. Dat deed de overste en voleinder van de pistis. Hij 
hield stand in de verzoeking en manifesteerde zich als Adam der 
doxa, boven de engelen, boven de kosmokratoor die Satan is, boven 
de godsvijandige engelvorsten die de goiim beheersen, waardoor de 
wereld ten prooi valt aan de wilde dieren, de beesten die uit de zee op· 
komen [SBT 1,153]. Nog eenmaal Karl Barth: 'am Anfang muss die 
Bindung staufinden: dort wo keinerlei Absicht besteht sich eine Posi
tion zu verschaffen, sondern wo man sich vielmehr in einer Position 
befindet ohne alles eigne Wollen und Wählen' [BKD 11, 7v). Daar be
vond zich de Christus: hij zocht geen positie, maar stelde zich bereid 
tot zijn dienst. Ouch harpagmon hègesato to einai isa theooi. 

Ik eindig dit hoofdstuk met kritiek op een gedachtengang uit Martin 
Bubers Zwei Glaubensweisen. In aansluiting aan een bepaald 
moment in jezus' biografie heeft zich het dogmatisch vergoddelij
kingsproces gevormd bij Paulus en johannes. Dit moment is volgens 
Buber, het ogenblik waarop jezus voor de joodse Raad bekent: Ik ben 
het [Markus 14:62). Buber verklaart dit aldus: jezus die zich met de 
mislukking van zijn zending gekonfronteerd ziet, identificeert zich 
hier visionair met de komende Mensenzoon, met de openbaring van 
de godsknecht. Aan dit moment knoopt het hellenistische, 
mythologische vergoddelijkingsproces aan. Twee voorwaarden zijn 
er, die dit proces bepalen. De 'Entrückung' [de opneming), die van 
oorsprong geassocieerd is met een puur menselijk leven zonder 
preëxistentie, wordt door de opstanding vervangen. Alleen in de 
hemelvaart blijft een spoor van de 'Entrückung' over. Tweede voor
waarde: de leer van de preëxistentie van de persoon en het wezen van 
de Messiasjezus. Het verschil met de joodse apokalyptiek is, volgens 
Buber, dat deze alleen de preëxistentie van de gestalte kende, een 'vat' 
dat de mens in zich opneemt. In het vergoddeIijkingsproces van jezus 
wordt deze echter tot een hemelwezen, dat in de wereld neerdaalt, in 
haar verblijft, haar verlaat en ten hemel vaart en tot wereld
heerschappij komt [MBW 1,736). 

Stellen wij hiernaast wat ons de bestudering van Fil.2 tot nog toe 
heeft geleerdl Dat is: 

dat de preëxistentie haggadisch moet worden begrepen: er wordt in 
uitgedrukt dat God het initiatief heeft in de historische werkelijk
heid van jezus van Nazaret, 

dat de preëxistentie als hemeIwezen Adam is, dat wil zeggen dat 
van hem juist als en morfèi theou hyparchoon wordt gesproken om 
het inklusieve van zijn verschijning van te voren vast te leggen 
[vgl.Rom.5:12v.v.), 
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dat derhalve de belijdenis :Jezus is kyrios' geen vergoddelijking is, 
maar een verrukte erkenning van het anders-zijn van deze God, zo
als dit blijkt in de geschiedenis van deze mens, 

dat in deze hymne de opstanding niet voorkomt, maar alleen de 
hemelvaart, de troonsbestijging van deze Ben-Adam, als mens die 
solidair bleef in de menselijke konditie en die nu als 'vlees van ons 
vlees' regeert, 

dat wij deze hymne niet moeten lezen, alsof het om drie stadia gaat, 
maar als drieklank: 'naar voren' en 'naar achteren' wordt gezegd, 
wie deze Jezus voor ons is. Deze uitspraken hebben een mythische 
vorm, waaraan met een existentiale interpretatie alleen geen recht 
kan worden gedaan. Het gaat om de belijdenis, die wordt afgelegd 
in de mythische taal van een bepaalde [religieuze] wereld. 

Er is o.i. geen reden, met Buber te zeggen: 'van hier tot de vergodde
lijking hoefde nog maar één stap te worden gedaan' [MBW I, 736]. 
Ouch harpagmon hègèsato to einai isa theooi. 
Wat is dan wel de band der eenheid tussen de Vader en de Zoon? 

Noordmans' antwoord luidt: zij zijn één niet door de rede, het gelijk
teken, maar door de liefde, het anderszijn [ONH 100], Maximus 
Confessor [520-662], die vanwege zijn dyotheletisme in 655 verban
nen werd·, verklaart het 'ouch harpagmon hègèsato' als 'ouk 
apèxioosen hoos anthroopos akousai', d. w .z. hij achtte het niet bene
den zijn waardigheid, als mens te gehoorzamen [zie MVP 58]. In deze 
verklaring komt Maximus' dyothelitisme treffend tot uitdrukking. 
Het is een relatie derhalve van identiteit van het niet-identieke, een 
relatie van spreken en horen, een 'akoustische' relatie. De Kyrios zelf 
is een gehoorzame geworden zonder enige kenodoxia. En juist 
dààrom en daarin is Hij één met de Vader. Het akouein, het horen is 
hèt onderscheid tussen Adonai en de goden, van wie gezegd wordt: 
geen stem en geen antwoorder [IKon.18:26]. Van Adonai echter heet 
het: de Israëlieten zuchtten nog steeds onder de slavernij en 
schreeuwden het uit, zodat hun hulpgeroep uit de slavernij omhoog 
steeg tot God. En God hóórde hun klacht en gedacht aan zijn ver
bond .... [Exodus 2:23]. God hóórde. Geen stoïsche ataraxia, geen 
apatheia: de bevrijder der slaven is een akouoon, een hoorder. En 

• In het begin van de ze'Jende eeuw probeerde keizer Heraklius de monofysieten het ehal· 
cedonense aangenaam te maken door de leer, dat Christus werkt miai the~nthrikèi ener· 
geiai [monotheletisme]. Deze formule was aantrekkelijk en werd zelfs door Paus Honorius 
gebillijkt. Zij werd echterin 681 op het zesde concilie van Corutantinopel verworpen. Men 
erk("ndt> twet" fysieke willen en twee fysieke energieën en gaf ze de chalcedonensische re
latie: onvermengd. ongescheiden. ongedeeld en onveranderd [WKD 165]. 
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daarom wilde de Messias niet zijn als de baälim, doof en stom, maar 
als zijn Heer. Horen echter betekent lijden en gehoorzaamheid wordt 
geleerd door lijden. Want wie hoort, hoort de klachten die opstijgen 
uit hetjammerdal. Zo is hij de logos! het woord dat Hij geeft, de stem 
die Hij verleent aan de klachten, die Hij op zijn beurt als smekingen, 
als petities, als exploten neerlegt voor het aangezicht van de Vader 
[Hebr.5:7]. Kenodoxia is niet willen horen, niet willen lijden, niet 
willen gehoorzamen. De doxa van de Messias is dat Hij is de logos, die 
hóórt met beide oren, als bemiddelaar. Zijn weg gaat van woord tot 
woord. 
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Hoofdstuk III 
Comes [of Lotgenoot] 

7 De zelfovergave 

Venjdeling van loze glon·e 

Met de woorden, die nu aan de orde zijn 'alla heauton ekenoosen', 
begint de tweede stem van de fugatische hymne in de benedenkwart. 
Wij mogen deze drie woorden niet overvragen. Wij moeten goed be
denken, dat de kenschetsing, de nadere toespitsing en explikatie van 
wat kenoosisis aan de volgende participia wordt overgelaten [ELP 93]. 
De filologie kan geen antwoord geven op al onze vragen. Wij doen het 
beste eerst na te gaan wat deze drie woorden betekenen kunnen, om 
vervolgens vanuit bijbels-theologische overwegingen voor een 
bepaalde mogelijkheid te kiezen. 
Alla. Met dit 'maar' wordt gezegd, dat de kenoosis de sterkst denk

bare tegenstelling vormt tot het met alle geweld willen uitbuiten van 
de godgelijkheid. Daarover zijn, voorzover ik zie, de exegeten een
stemmig, al vertalen zij de zinsnede 'ouch harpagmon hegeisthai' 
verschillend. 
Heauton. Het reflexieve nomen personale staat voorop. Ik krijg de 

indruk, dat de meeste uitleggers daaruit willen lezen, dat de preëxi
stente geheel uit vrije wil handelt, als hij zich prijsgeeft [bijv. PSF 105, 
KBP 56 v, GFD 110]. Verschil van mening kan er zijn of er naast het 
reflexieve object ook een, verzwegen, genitief moet worden aange
vuld, die aan zou moeten geven waarvan de preëxistente zich ontdoet. 

Kenoun. Het werkwoord kan betekenen: 
a] leegmaken, ledigen, beroven + object in de accusativus + event. 
genitief die aangeeft waarvan het subject zichzelf ontdoet, 
b] teniet doen, ineffektief maken, verijdelen. 
Uitgezonderd een paar exegeten [zie bijJGH 119, bijv. D. Georgi] 

kiest men de eerste betekenis. Reeds Cremer [HCW 502], maar ook 
Oepke [Th.W.z.N.T.III, 661vj onderscheidt tussen het absolute, 
zonder genitief, en relatieve gebruik, met genitief. Het is duidelijk, 
dat wij hier het eerste geval voor ons hebben. Toch gaan heel wat exe
geten, waaronder Cremer zelf, op zoek naar de verzwegen genitief. In 
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het algemeen vult men Of morfès theou Of tou einai isa theooi aan en 
merkt daarbij vaak op, dat beide mogelijk is en tot geen verschil in 
betekenis leidt [bijv. WBW 846 v., HCW 502, GFP 110, AKF 53, 
ThWzNT 111,661 v, Oepke). Voor morfès zou ik niet willen kiezen, 
omdat in het voorgaande niet staat morfèn theou echoon, maar en 
morfèi hyparchoon; voor tou einai isa theooi niet, omdat de preëxi
stente deze gelijkheid niet zonder meer had: hij had haar als niet heb
bendel Eerder zou het dan gaan om het afzien van de 'roof, door 
liever zichzelf te beroven, zichzelf te ontkleden. Ik laat ekenoosen 
zonder genitief staan en vertaal: hij gaf zichzelf prijs, hij goot zichzelf 
uit, hij 'entäusserte sich selbst'. Hiermede hebben wij niet meer 
gedaan dan enige taalkundige helderheid gezocht. Nadere explikatie 
verwachten wij van de volgende participia. 

Eerst echter gaan wij te raden bij de bijbelse theologie. Ik zou met 
een waarneming van E. Stauffer willen beginnen [EST 262 noot 369]. 
Deze wijst op drie sleutelwoorden 

kenodoxia [vers 3] 
ekenoosen [vers 7] eis doxan theou [vers 11] 
Hieruit kunnen wij de struktuur van de gedachtengang vaststellen. 
ijdel eerbejag [kenodoxia] zou het geweest zijn, als de hemelse Adam, 
die in Gods gestalte of naar Gods beeld en gelijkenis is, met alle ge
weid goddelijk had willen zijn. Kenodoxia: het gaat in dit woord om 
de ijdele jacht naar goddelijke doxa. Wij hebben echter vastgesteld 
dat de morfè theou de doxa is. Ja zeker, de hemelse Adam is in die do
xa, hij is-om met de auctor ad Hebraeos te spreken-zelfs het 
apaugasma tès doxès [Hebreeën 1 :3], de afstraling van zijn heerlijk
heid. Als het licht zon wil zijn, dat is ijdell Een tekst ter vergelijking: 
indien ik mijzelf verheerlijk, dan is mijn doxa niets; het is mijn vader, 
die mij verheerlijkt [Joh:8:54]. Eigen doxa te zoeken is ijdel. Dit 
bevestigt wat wij reeds gevonden hebben: had hij als Adonai willen 
zijn, dan was Hij nooit als Adonai, maar juist als alle andere elohim 
geworden. De kenodoxia is derhalve de verzoeking van de preëxisten
te, waarvoor hij niet is bezweken. Integendeel: heauton ekenoosen -
hij gaf zichzelf in dit opzicht prijs, hij zag af van het najagen van doxa, 
hij vernietigde deze ijdelheid, hij omdeed zich van alle aanspraak 
voor zichzelf. Terecht vertaalt Cremer kenodoxia [HCW 503] met: 
streven naar nietige, waardeloze eer. Dit streven naar ijdele eer, ver
ijdelde de Mensenzoon bij zichzelf. Inderdaad, de sterkste tegenstel
ling tot harpagmos die er is, of dit nu res rapienda of buitenkans, 
gefundenes Fressen of res rapt a betekent. En juist hierom werd hij 
door zijn vader verheerlijkt, niet ten koste van Adonai [roof is een 
vergrijp aan andermans goed], maar juist als bevestiging en openba
rimg en vermeerdering van Adonai's doxa; wiens Naam hij immers 
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heeft bekendgemaakt en wiens N aam hij dan ook dragen mag. Kenoo· 
sis is: verijdeling van het ijdel eerbejag, beroving van de roofzucht, ke· 
noosis van de kenodoxial De Mensenzoon doet dit niet alleen door stand 
te houden in de verzoeking, dat is slechts een explicatieve terug
projektie. Hij doet dit op de wijze der volgende participia en die 
duiden aan, dat hij mens onder de mensen, slaaf onder de slaven 
werd. Hij heeft zijn doxa kennelijk niet hoger op, maar laag-hij-de
grond gevonden bij wat van oneer vervUld scheen. Eerst horen wij wat 
hij niet deed - ouch hègèsato harpagmon kt!.; wij horen het als aan
duiding van wat er is afgewezen en overwonnen, achtergelaten en 
geantikweerdin watjezus wel deed. Maar wat hij wel deed wordt ons 
aanvankelijk niet 'eenvoudig' affirmatief verteld, maar negatione 
negata: hij verijdelde alle ijdele eerbejag, bij zichzelf. Hij gaf zich 
prijs. Hij is tot de mensen gegaan en heeft hun lot gedeeld. Hij is 
niet niet-gekomen. Zijn advent is een wonder, een negatie der 
negatie, een revolutie. 

De grote en bewonderenswaardige exegeet Bengel heeft de vraag 
naar de kontinuiteit gesteld en beantwoord. Theologisch kunnen wij 
daar ook niet omheen. Bengel zegt: Ubicumque est exinanitio ibi est 
continens et contenturn. Continens illud in exinanitione Christi est 
ipse: contenturn erat plenitudo illa, quam recepit in exaltatione. Ma
nebat plenus [Joh. 1 : 14]et tarnen perinde se gessit, ac si inanis esset. 
Overal waar ontlediging is daar is een vat en een inhoud. Het vat bij 
de ontlediging van Christus is hij zelf, de inhoud was die volheid, die 
hij in de verhoging herkregen heeft. Hij bleef vol [Joh. 1 : 14] en toch 
heeft hij zich eveneens gedragen, alsof hij ledig was [JBG 501]. Bengel 
ziet de kenoosis derhalve als een 'ac si', een 'alsof, een verberging, een 
afzien van wat Christus wel degelijk had en bleef houden: de pleni
tudo [de volheid]. Diskontinu is hij Bengel dus alleen de kenbaarheid 
van de plenitudo, de doxa. Vandaar ook de parallel, die hij noemt: en 
het woord is vleesgeworden en heeft onder ons getabernakeld en wij 
hebben zijn doxa aanschouwd [etheasametha]. Wij schouwden zijn 
heerlijkheid, hoewel hij tot sarx was geworden. Hoewel het licht 
onbegrepen scheen in de duisternis, waren er van-omhoog-geborenen 
die toch de glorie schouwden. Dat zijn de Zijnenl Wij staan hier theo
logisch voor een belangrijk punt en wij mogen Bengel dankbaar zijn 
dat hij er ons heeft voorgezet, ook al is zijn alsof-oplossing niet zonder 
risico's. 

Wij kunnen overigens het woord ekenoosen niet met deze theolo
gische vraag belasten, daar hebben de exegeten, die er niet van weten 
willen, zonder meer gelijk in. Bij onze visie op de hymne als fuga is dat 
ook niet nodig, want van de verhoging - na het dio, het dáárom van 
vers 9 - wordt door de schouwende gemeente gelijktijdig gezongen 
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en wel zo dat juist de heerlijkheid van zijn messiaans lijden, de hoog
heid van zijn nederigheid, de glorie van zijn [delen der] misère wordt 
bezongen_ Bovendien weten wij krachtens de eerste stem [de dux], dat 
de kenoosis geen afzien van de doxa, maar van de kenodoxia [het 
bejag van ijdele eer ]is. 
Theologisch echter blijft de zaak van de kontinuiteit belangrijk. 

Schlatter bracht wat hier bedoeld wordt op een uitstekende formule. 
Hij schrijft [ASB 72]: 'Jesus dagegen erzielte das Ziel, das er in der 
Majestät Gottes über allen steht, auf einem ganz anderen Weg, näm
lich so dass er die Gestalt des Knechtes zur seinigen macht'. Ook bij 
Schlatter ziet de preëxistente niet af van de doxa, van de majesteit, 
maar bereikt haar op een geheel andere wijze, namelijk één die ijdel 
eerbejag verijdelt. Theologisch is het hoogst gewichtig, dat de 
onzelfzuchtige dienstbaarheid van de Messias werkelijk openbaring is 
van God en dat God niet heimelijk toch anders is dan zoals Hij hier 
blijkt te zijn. Wij kunnen het ook zo zeggen: de kenoosis van de hemel
se Adam, is geen taktiek, maar strategie, die past in het goddelijk 
beleid. Terecht heeft Barth gezegd: 'Wenn Gott in Christus - und 
zwar gerade in dem erniedrigten, im Stall von Bethlehem geborenen 
und am Kreuz von Golgotha gestorbenen Christus - nicht unver
ändert und ganz Gott selbst ist, dann steht alles in der Luft, was über 
die in diesem Erniedrigten von Gott geschehene Versöhnung der Welt 
mit ihm zu sagen ist' [BKD IV, 199]. Barth drukt zich hierbij uit in de 
kategorieën van de leer der twee naturen. God blijft God ook in zijn 
vernedering, zegt hij bezwerend. Het goddelijk wezen ondergaat 
daarbij geen verandering, geen vermindering, geen overgang in iets 
anders, geen vermenging met iets anders, om te zwijgen van een op
heffing. Hij vernederde zichzelf, maar bleef daarbij toch die hij was. 
Wij horen hier duidelijk de chalcedonensische klanken. Als de Heer 
in de forma servi existeert, houdt hij niet op in de forma dei te existe
ren. Voor Barth kan de kenoosis geen 'Verzicht auf das Sein in der 
Gottesgestalt' zijn. Voor hem - en dat lijkt mij het hart van de zaak 
- is juist deze nederige dienstbaarheid van de Messias de wijze waar
op Adonai de wereld regeert. Er mag niet toch nog één of andere god 
zijn buiten de in de Messias geopenbaarde om. God mag niet ook nog 
iets anders of op een andere wijze kenbaar zijn dan in dit gebeuren. 
Alles hangt eraan, dat de waarachtige God werkelijk zo is. Het 
extra-calvinisticum is voor Barth dan ook geen docetisme, maar wil 
zeggen, dat God die in Christus mens is geworden, knecht onder de 
knechten, tegelijkertijd, even dienstbaar, even solidair en liefdevol 
tot het einde, in volle majesteit de wereld regeert. 
Van hieruit zijn er voor Barth twee mogelijkheden om de kenoosis te 

verklaren. Kenoosis is in ieder geval Verzicht, afstand, afzien, daar 
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wil Barth niet aan 'deuteln'. Maar wat is het object van dit afzien? In 
zijn kommentaar zegt Barth: Christus ziet in vrijheid [heauton] af van 
de morfê theou, d.i. de Erkennbarkeit van zijn zijn. Hij gaat incogni
to. Maar de grond van dit incognito is juist de souvereiniteit van de 
Godgelijke. 'So behauptet er seine Ehrel' [KBP 56v.]. De enige, die 
de Zoon zo kent en herkent is de Vader, en de enige die de Vader kent 
is de Zoon en wie het de Zoon wil openbaren. Daarop berust het 
schouwen van de doxa. In zijn KD heeft Barth het wat anders gezegd. 
Daar is kenoosis Verzicht auf ein alleiniges Sein in der Gottesgestalt. 
Christus houdt er niet aan vast als een kapitalist aan de Mammon. Hij 
hoeft niet 'nur Gott' te zijn, Hij wil 'auch Menseh' zijn. De Fremdge· 
stallt is ook doxa, maar verborgen doxa. Al is Hij in den vreemde, Hij 
is voor zichzelf niet vreemd [BKD IV, 196 v.v.]. 

Konklusie: krachtens het christologisch stretto, waardoor wij alle 
godskennis buiten het messiaans gebeuren in jezus afwijzen, moeten 
wij zeggen: als het in de kenoosis niet gaat om een werkelijk gans 
anders alternatief voor de uitoefening van macht, als het niet echt de 
strategie van Adonai is om bij de mensen en voor de mensen te zijn 
door zich met de geringe te identificeren, maar slechts een taktische 
manoeuvre waarachter zich toch weer een 'faraonische god' verbergt, 
dan hangt alles in de lucht. Van deze hemelse Adam, deze Mensen
zoon, van Hem, die afziet van alle ijdele glorie der elohim-macht, 
maar die als mens onder de mensen komt, van Hem alleen mag 
gezegd en gezongen worden: alle elohim zijn ijdel, behalve Hij. En 
dat is dan de strijdbare belijdenis niet van hen, die filosofisch 'theis
tisch' zijn, maar van hen, die temidden van het zeer reële woeden 
der machten doordrongen zijn van de macht der liefde en haar in 
jezus als sterker en werkelijker ervaren dan alle tegenkracht. Zij gelo
ven in de God van de exodus vanwege de verschijning van de Mensen
zoon. Door wat Hij deed in de geschiedenis van deze laatste Adam, die 
ook de primaire is, deze waarachtige mens, heeft deze 'alternatieve' 
God, deze geheel Andere, alles veranderende God zich voor hen 
betoond te zijn de 'god der goden'. Hij is de enige onder hen, die aan 
mensen recht doet. 

Geen engel, maar mèns 

j.A. Bengel noemt in zijn Gnomon Novi Testamenti Psalm 8:6 

[vgI.Hebr.2:7] als parallel van onze tekst; Paulus zou ekenoosen heb
ben gebruikt als ekwivalent van het hebreeuwse werkwoord chasar. 
Tot deze conklusie komt Bengel via de wat gewrongen verwijzing naar 
jesaja 32:6 waar de LXX de hifil van dit werkwoord met kenon 
poiêsai [= ledig maken] vertaalt. De redenering is niet erg dwingend, 
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maar bevat een flitsend inzicht, zoals wij zullen zien. En als wij 
joachimjeremias mogen geloven, dan heeft de dichter van de hymne 
niet met de LXX maar met de hebreeuwse tekst van het Oude Testa
ment gewerkt [ThWzNT V,708). In dat geval is Bengels redenering 
niet onmogelijk, al blijft zij onwaarschijnlijk. De parallel op zichzelf is 
echter treffend. 

In de eerste twee hoofdstukken van de brief aan de Hebreeën worden 
een aantal woorden uit Tenach, vooral uit de psalmen op de Messias 
jezus toegepast [2:7; 104:4; 45:7v; 102:26 v.v.; 110:1; 8:5-7). De 
schrijver denkt vanuit de eschatologische verhoging van de Messias. 
Niet echter in het apokalyptische beeld van de inthronisatie, maar, 
vanuit Psalm 8:7, spreekt de schrijver van de uiteindelijke majesteit 
van Christus, aan wie alles door God onder de voeten wordt gelegd. 
Wat oorspronkelijk in de psalm een naieve lofzang op de verheven 
heerserspositie van de mens was, wordt hier eschatologische glorifika
tie van de Messias jezus. Waarschijnlijk staat deze duiding van de 
psalm in een traditie die in de Ben-Adam van vers 5 de Mensenzoon 
zag. De schrijver is zich degelijk bewust, dat met die Zoon des Mensen 
de mèns is bedoeld: Hij ziet dan ook rond naar zo een mens, van wie 
met recht en rede kan gezegd worden, dat hem alles onderworpen is
maar hij ziet zulk een mens niet. Wat de schrijver om zich heen ziet is 
veeleer lijden en dood, verdrukking en vervolging, knechting en ge
weid. Maar daarvan spreekt hij niet direkt. Hij zegt: wij zien wel de 
'korten tijd beneden de engelen gestelde Jezus', om het lijden des 
doods 'met heerlijkheid [doxa) en eer [timè) gekroond'. Het werk
woord voor 'zien' suggereert, evenals het andere werkwoord in Johan
nes 1: 14, het schouwen met de verlichte ogen van het hart [Efeziërs 
1: 18). Zo wordt in dit stuk een oudtestamentische uitspraak over de 
mens, over de geschapen Adam tot een kwalifikatie van heerlijkheid, 
die 'paradox op een vernederde wordt toegepast' [ThWzNT VIII, 
467 v. C. Colpe). Op deze wijze troost de schrijver mensen in doods
angst daarmee, dat het mensenkind Jezus door zijn doodslijden de 
macht van de dood heeft gebroken, waardoor zij zich uit de angstige 
fascinatie door de chaos mogen bevrijd weten [vers 15], uitgeheven bo
ven de douleia [de slavernij). Daartoe heeft jezus aan bloed en vlees 
deelgekregen, daartoe is hij brachu [een weinig of korte tijd) beneden 
de engelen gesteld [vers 9). En zo wordt iets, dat de gemeente nog niet 
ziet tot verwachti~g, zoals ook in Efeziërs 1 de verlichte ogen van het 
hart ûen, welke hoop zijn roeping wekt en hoe rijk de heerlijkheid van 
zijn erfenis is, als blijken zal dat God alles onder zijn voeten heeft ge
legd [Efeziërs 1 :22, met een citaat van hetzelfde psalmvers, vgl. 
lKor.15:27). Dat is ook het perspektief, dat de auctor ad Hebraeos 
aan zijn vervolgde gemeente mag bieden: in deze jezus heeft de 
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Mensenzoon inderdaad regeermacht over de werken van Gods hand, 
al zien ze het nog niet, zij schouwen het in de doxa en timè van zijn 
lijden, zij zullen het zien als de Mensenzoon geopenbaard wordt en 
Hem gelijk zal blijken. Of zoals K.H. Kroon het zei: 'De schrijver 
bedoel,t tegenover alles wat we nog niet zien, zien we ........ die ene 
mens als wij, die nu juist precies geen engel was, Jezus, en die is, juist 
va~wege dat geen-engel-zijn, vanwege dat metode-mensen, tot in de 
dood solidair zijn, 'met heerlijkheid en eer gekroond'. [KKE 577]. 

Mijns inziens hebben wij hier inderdaad met een verhelderende 
parallel te doen. Colpe zal wel gelijk hebben als hij zegt, dat de brief 
juist ook door het spreken over de Ben-Adam, de Mensenzoon, zich 
verzet tegen een engelchristologie, zoals deze wellicht in bepaalde 
joodschristelijke kringen geheerst heeft [vg!. MWE 302-321, MWE 
[kl 74-81. M. Werner echter overdrijft als hij deze christologie bij 
Paulus en met name ook in Filippenzen 2:6-11 wil inlezen]. Heel 
duidelijk is, dat voor de hebreeënbriefChristus het apaugasma, de af
straling van de doxa en het charaktèr van Gods wezen is [1 :3], zoveel 
beter, sterker geworden dan de engelen als hij eervoller naam heeft 
ontvangen dan zij]1 :4]. Immers de engelen zijn dienende geesten, tot 
diel.lstwerk uitgezonden, terwille van hen, die de messiaanse bevrij
ding zullen beërven [1: 14]. Want niet aan engelen onderwierp Hij de 
komende wereld, waarover wij spreken, maar. .. aan de Zoon des men
sen [2:5-6]. Geen twijfel aan: hier staat de Mensenzoon tegenover de 
engelen, hoger, heerlijker, machtiger. Niet alleen zal hij machtiger 
worden: daarmee wordt ook bevestigd wat hij reeds was, de zoon, 
erfgenaam van alle dingen, door wien ook de wereld geschapen is [1:4 
en 2]. Mijns inziens hebben wij ook hier met een anti-type van Adam 
te doen: een kosmische gestalte, die in rangorde onmiddellijk op God 
volgt, met een doxa groter dan de engelen, licht der wereld en summa 
der mensheid [vg!. MBA 118]. zoals deze in bepaalde joodse kringen 
leefde m.b.t. de Glorie-Adam van Gen.l:27. Deze Adam is inder
daad summa der mensheid: in deze Zoon des mensen gaat het om de 
hele mensheid, de hele bewoonde wereld. Bij de hebreeën brief echter 
zeker niet zonder relatie met de Stof-Adam van Gen.2 en 3, want 
Hebr.2: 16 zegt: want over engelen ontfermt God zich niet, maar wel 
ontfermt Hij zich over het zaad van Abraham. Deze Mensenzoon staat 
derhalve voluit in de dialektische spanning van het Adam-zijn. 
Terecht heeft Kroon gewezen op een paar talmoedische parallellen, 
die getuigen van 'de door de engelen bedreigde en betwiste aandacht 
voor de mens' [KKE 568 v; Deze parallellen zijn te vinden in SBT 111, 
597 v., 681, waar opgemerkt wordt:] 'De woorden van psalm 8:5 
worden in de midrasj gaarne aan de engelen in de mond gelegd en 
dan in een verachtelijke zin, waardoor de mensen laag worden neer-
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gezet. Mozes treedt dan als pleitbezorger op. Of ook God zelf [zie ook 
RMT 74. 114]. 

De Hebreeënbrief verzet zich tegen de ongebroken. al te glorieuze 
visie op Adam. zoals die in bepaalde joodse kringen reeds vroeg blijk
baar leefde en die in psalm 8 voedsel kon vinden. Want deze verheer
lijking v~n de eerste mens wil een apriorische garantie bieden aan zijn 
nazaten. zijn hoogheid houdt de verheerlijking van zijn nageslacht in. 
Juist als protoplast wordt Adam dan verheerlijkt. als prototype 
bepaalt hij het lot van de komende generaties. Het spreekt vanzelf dat 
deze ongebroken hoogschatting van Adam in de knoop komt met het 
verhaal van zijn val. [TWzNT VIII 413 Colpe]. De Hebreeënbrief 
staat hier tegenover in de lijn vanjob 7: 12-21: 'Wat is de mens. dat Gij 
hem zo groot acht en uw aandacht op hem vestigt. dat Gij elke 
morgen hem bezoekt. elk ogenblik hem beproeft?' 'Hier'. zegt Kroon. 
'is de verbazing over de hoge plaats van de mens in de kosmos gewor
den tot verbijstering over de onmogelijke verantwoordelijkheid. die 
deze hoge plaats met zich meebrengt ..... [KKE 575]. Op deze lijn is 
werkelijke menselijke grootheid. is 'zijn in de godsgestalte' het stand
houden in de verzoeking. om juist niet hoog te spelen voor engel of 
elohimwezen, maar op zijn hoge post toch te volharden in de mense
lijke konditie en haar niet te ontlopen. De mens naar Gods beeld. 
naar Gods hart. is hij die in de beproeving standhoudt. en tegen alle 
geweld. onrecht. verdrukking. die er in de wereld heerst. een getuige 
blijft van de waardigheid. de dOKa. de schoonheid. de timè. van het 
menselijk leven. Zo een rechtvaardige lijdt meer dan anderen. want al 
had hij geen ogen om te zien, geen oren om te horen. dan nog zou hij 
raden wat de mensen elkaar aandoen in de wereld. Hij is niet geluk
kig. Hij is niet glorieus. Hij is geen held deze tsaddik. maar een 
verbijsterde als Job. die ervaart. dat juist op hem. als om wraak te 
nemen op zijn sensibel hart. de grote slagen vallen. De tsaddik laat het 
alles op zich afkomen. Hij vermijdt het lijden niet. omdat alleen zo de 
glorie. de doxa van het menselijk leven gered kan worden. De mens 
naar Gods beeld is door God zelf aangevochten. Daarom heeft hij een 
dieper besef van zonde en schuld dan een ander. want hij heeft een 
ongelukkig bewustzijn. omdat hij de last draagt de belofte gehoord en 
geloofd te hebben. zodat er geen vanzelfsprekendheid meer voor hem 
is. geen berusting. wel opstand. geen amor fati. 'wel hoop. geen 
sadder and wiser man is hij. maar als een kind zo kwetsbaar. Zijn 
vrienden zien inJob een vijand van God. een zondaar. omdat hij het 
opneemt voor de mensen tegen wat de religie God pleegt te noemen en 
zij beseffen niet. dat hij in die rebellie een rechtvaardige is. die van de 
waarachtige god-boven-god getuigt. juist in zijn verbijstering. in zijn 
onstuitbaar onbegrip voor de wijsheid van zijn vrienden: de theodicee 
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die zegt dat de bestaande wereld de beste der mogelijke werelden is. 
De rechtvaardige echter berust niet, hij beroept zich tegen god op 
god, op zijn goël en zegt: ik zal hem aanschouwen, de Mensenzoon in 
gloriel En juist daarom is hij zelf een Ben-Adam bij uitstek. Zo is de 
lijdende rechtvaardige, juist in die konditie van kwetsbare, 
beproefde, onbegrepen, doodangstige leemadam een mens en 
morphêi theou, een Adam in Gods gestalte, een mens die ondanks 
alles nog overeind staat, rechtop loopt en met opgeheven hoofd wacht 
op het openbaar worden der Godszonen. 

De Adam der glorie komt vrijwillig van de hemel, van zijn positie 
boven de engelen en zichzelfberovend van alle hoge aanspraken, gaat 
hij voor een tijd delen in bloed en vlees, in verzoeking en beproeving, 
gaat hij in in de angsten van de dood om allen te bevrijden die aan de 
demonie van de angst ten prooi zijn en daarom een geknecht en ver
acht slavenleven leiden. En wij schouwen zijn doxa: dat is de ware 
Adam, antitype van de oude Adam [die niet hybridisch is maar hoog
moedig], beeld van de komende. Het is precies wat Paulus in Fi1.2:7 
met het woord ekenoosen zeggen wil. Dat zag Bengel in een flits, toen 
hij het verband met Psalm 8:5 zag. De eer van de mens is alleen te red
den door deze ontlediging. De paradoxie ervan laat zien hoe het hier 
gaat om meer dan een Umwertung aller Werte. De dimensies wis
selen, hoog en laag worden omgekeerd, de waan der hoogmoed, de 
boze droom der vernedering worden doorbroken: in deze Ontledigde 
vangt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, een nieuwe Gods- en 
mensenverhouding aan. Machtigen worden van de troon gestort en 
eenvoudigen verhoogd [tapeinous], hongerigen met goederen vervuld 
en rijken leeg [kenous] weggezondenl De Ontledigde is de rijke, de 
Nederige de machtige. Wat nog niet gezien wordt is in Hem waar en 
werkeiijk: ta panta hypotetagmena A YTOOI - alles is aan Hem 
onderworpen [perf. propheticum], aan HEM, de Ben-Adam, de 
rechtvaardige alsjob. Ofmet Paulus' woorden in 2 Kor.8:9: 'Gij kent 
immers de genade van onze kyriosJezus Christus, dat Hij om uwentwil 
arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat gij door Zijn armoede rijk 
zoudt worden!' -

Joachim Jeremias heeft he! woord kenoun in navolging van H. Wheeler Robin
son [ofvan W. Warren) geïdentificeerd als vertaling van hè-èrah inJesaja53: 12 
[ook in Genesis24:20 en 2 Kronieken24:1l wordt dit w.w. in de LXX met 
ekkenoun vertaald - zieJGH 118). Jeremias' konklusie is, dat de 'zelfovergave' 
in Fi1.2:6 betrekking heeft op het prijsgeven van het leven en nI'et op de inkar
natie. Het subject van ekenoosen is dan niet de preëxistente, maar de geïnkar
neerde: de historischejezus U.Jeremias in ThWzNT V'708; zie ookJSH 60; voor 
tegenargumenten zie men H.H. Matter in HMF 50). Jeremias beschouwt dit als 
een beslissend bewijs dat in Filippenzen 2 Jesaja 53 geciteerd wordt. Hoewel ik 
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overtuigd ben dat dit laatste juist is, vind ik met name dit argument minder' 
sterk, hoe~e1 niet geheel onaannemelijk, Dan zou men echter met Oscar Culi· 
man moeten aannemen, dat het subject van ekenoosen zowel de preëxistente als 
de vleesgewordene is, wat bij mijn visie op de preëxistentie heel goed kan. Ik kan 
mij dan ook wel vinden in CulImann's formulering: 'De hemelmens heeft deze 
'roof niet begaan en is daarmee zijn goddelijke bestemming, evenbeeld van God 
te zijn, trouw gebleven; dit echter blijkt daarin, dat hij zich ontledigd heeft, dat 
wil zeggen, dat hij besloten heeft een mens te worden, in te treden in de mens· 
heid, die het beeld Gods verloren heeft'. Dat dan de harpagmos als res rapienda 
moet worden opgevat, hebben wij reeds boven. met Lohmeyer, bestreden. 
Volgens Cullmann betekent nu 'ekenoosen' niet alleen de vleeswording, die hij 
ziet als een ingaan in het zondige viees [ook Barth ziet dat zo en haalt ter verkla· 
ring Rom.8:5 aan, KBP 57]. maar ook het op zich nemen van de opdracht van 
EbedJhwh. 'Beide horen bij elkaar, in beide heeft de Mensenzoon zijn gehoor· 
zaamheid [158) bewezen'. [OCC 182/185; vgL voor deze zaak nog CDA 92 v. 
waarC.H. Oodd alle passages uitJesaja 52:15 - 55: 12 die weerklank vinden in 
het N.T. vermeldt, daaronder ook het heauton ekenoosen, dat Dodd verbindt 
met mechri thanatou; vgL ook CDA 91 en 118 i.v.m. FiL2:6·11 enJSH 59.60). 
Van Stempvoort maakt de gevolgtrekking 'zo ligt dus de relatie met de Ebed· 
Jhwh·liederen vast en kan Lohmeyer konkluderen: 'So besteht dann die Be· 
trachtungdieser göttlichen Gestalt und ihres Tuns unter dem Lichte der deute· 
rojesajanischen Lieder' [PSF 106). Billijkheidshalve had Van Stempvoort wel, 
dienen te vermelden, dat Lohmeyer deze konklusie niet trekt op grond van het 
ekenoosen als veronderstelde vertaling van arah in Jesaja 55: 12. Bij hem slaat 
het ekenoos"n wel degelijk op de vleeswording ELP 95 v). Het is o.i. beter over 
Jesaja 55 en zijn relatie tot onze hymne in het volgende hoofdstuk te spreken. 

Wij willen nu met een paar citaten dit hoofdstuk afsluiten. Eerst het 
prachtige woord, dat Lohmeyer op p. 94 van zijn kommentaar brengt 
van Clemens [1 CL 16:2] en dat luidt: De scepter van Gods majesteit, 
de Heer Jezus Christus, kwam niet met de praal van grootspraak en 
van zelfverheffing, hoewel hij dat had gekund, maar in een geest van 
nederigheid [tapelnophroon]' [vgl. AVF 63, AVB 43]. Na deze woor
den citeert ClemensJesaja 53:1-12. Het is de majesteit, de doxa die 
in de kenoosis tot ons komt, juist omdat zij is een afzien van 
kenodoxia, van ijdele eer, van praal en pracht. 

Het tweede citaat luidt: 'Wat wij zien is een mens, een gestalte die 
blootgesteld is aan alle dubiositeit, alle dubbelzinnigheid en donker
heid van een mensenbestaan, niet de gestalte van een Heer, maar van 
een knecht [ - ]. Vlees en bloed kan en mag en zal ons niet openbaren 
wie deze is' [Karl Barth, KBP 57-58]. 

Vlees en bloed is de mens, zoals hij bepaald is door de machten van 
deze wereld, het is het valse bewu~tzijn dat hem wordt opgedrongen 
door de ideologie van de heersende macht van onrecht en geweld 
- nu van daaruit is er geen begrip mogelijk voor de gestalte van 
deze ontklede majesteit, deze tsaddik zonder gedaante of heerlijk
heid. Hij is van daaruit altijd weer de 'miskende majesteit' [Miskotte]. 
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En hoe zou het anders kunnen? Alleen voor hen, die in de geest reeds 

nu deelhebben aan de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waar alle 
waarden zijn omgekeerd, is deze tsaddik de waarachtige Ben-Adam 
onder ons, kenbaar als typos van the world to come. Gelukkig wie zijn 
doxa schouwt I 

8 De knecht 

Solidariteit met de minsten 

Het is, dunkt mij, goed, aan het begin van dit hoofdstuk ons nog 
eens te binnen te brengen, wat bijbels gesproken, de zin is van preëxi
stentie' en 'postexistentie'. Ongetwijfeld heeft de uitwerking van dit 
mythisch aandoende thema te maken met het overbrengen van de 
boodschap van jezus in het hellenistische taalveld. Terecht typeert 
Ernst Käsemann deze wereld, als een wereld van het overmachtig 
fatum, dat ieder mens doet bukken; terecht zegt Ernst Bloch: er 
heerste een nihilistische fobie [EBA 225]. Een demonische doodsangst 
hield de mensen in knechtschap ten onder. Alle vertrouwde geloof, 
alle oriënterende hoop had zijn grond verloren. Wat kan de 
messiaanse boodschap zijn in zo een tijdsgeiWricht? In het middelpunt 
komt te staan niet langer het woord van de vergeving der zonden, 
maar van de bevrijding uit de doodsangst [ESE 165-167, ook voor het 
volgende]. Het evangelie wordt verkondigd als houvast tegen de diepe 
ge~oelens van onmacht, die hun oorzaak vinden in de noodlottige 
politieke aardverschuivingen die in dien tijd plaatsgrijpen en gepaard 
gaan met dood en verderf. De dood staat geheel en al in de kontekst 
van het heersende geweld en wordt beleefd, gevreesd als een fatale 
anti-utopie, waardoor het hele goede leven tot pulver wordt verma
len. In deze wereld wordt jezus verkondigd als overwinnaar van de 
dood, die niet zijn liefde alle angst trotseerde en zo over de knechten
de machten zegevierde. Daarbij kan worden teruggegrepen op 
verhalen van de historische jezus zelf, op zijn wonderdaden, zijn 
'exorcisme', de straling van zijn wonderbaarlijke exousia. Dit 
moment krijgt in de hellenistische wereld een geheel eigen richting. 
E. Schweizer wijst op twee teksten: Hij heeft de wereld overwonnen 
[Joh.16:33]. Dat betekende voor de hellenistische gemeente, dat zij 
ook zeggen kan, triomfantelijk: dit is de overwinning, die de wereld 
overwonnen heeft, ons geloof [ljoh.5:4]. De tweede tekst heeft ,ons in 
het vorige hoofdstuk, juist als parallel van FiI.2:6-11 reeds bezigge
houden, het is Hebreeën 2 vanaf vers 14, waar gezegd wordt: 'daar nu 
de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft oQk jezus daaraan 
op gelijke wijze deel gekregen, opdat Hij door zijn dood hem die de 
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macht over de dood had, de duivel, zou onttronen en allen zou be
vrijden, die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot 
slavernij [douleia] gedoemd waren'. Hier gaat de preëxistente vrijwil
lig in in de douleia, in de menselijke konditie, die gekarakteriseerd 
wordt als doodsangst en daarachter zitten machten 'im DunkIen, die 
man nicht sieht', demonische machten die met deze angst zo manipu
leren, dat de mensen hun slaaf worden, zijn en blijven. Een analyse 
van de sociaal-ekonomische en politieke situatie van deze helle
nistische wereld zou de adressen van deze duisterlingen wel kunnen 
opsporen, voor de gewone man van die dagen was het een fataal gege
ven. Hij was zonder hoop, zonder God, zonder uitzicht, éénzaam, 
overgelaten aan zijn angst, zijn 'douleia'. 

Nu zou de troost, de bemoediging van het evangelie vanjezus een va
riant kunnen zijn van wat de riten en mythen van die dagen toch al 
symboliseerden, namelijk dat de goddelijke, preëxistente verlosser 
[sootèr] de verbinding herstelt [de 'religio'] met een, naar zijn sub
stantie, àndere, hemelse wereld. In dat schema zou Jezus dan qua na
tuur met de hogere kosmos verbonden zijn en als 'Sammelseele' iden
tiek zijn met zijn verlosten en zou hij zich in de duisternis hebben 
begeven om de daar gebondenen óp te halen. Zijn verhoging zou dus 
de terugkeer zijn tot zijn hogere deel of de terugkeer van het hogere 
deel, na zijn val, tot zijn oorsprong [ThWzNT VIII,417 v]. Alles 
hangt dan aan de esoterische kennis, de gnoosis, van deze 'sootèr' of 
verlosser, als deelhebber en zo deelgever aan de hogere, hemelse, 
onsterfelijke substantie. De verlosser is salvandus. De verlossing zelf 
bestaat wezenlijk in een geheime kennis - de gnoosis. 

Maar van dit alles vonden wij tot nog toe eigenlijk in Filippen
zen 2:6-11 niets. Zeker is dat onze tekst een parallel vindt in Johan
nes 3: 13: 'en niemand is opgevaren ten hemel dan die ook is neerge
daald, de Zoon des Mensen'. Ook hier preëxistentie en kata basis, ook 
hier postexistentie en anabasis. De verschillen echter zijn met· handen 
te tasten. Er wordt niet 'natuurlijk', niet 'fysisch' gedacht, niet sub
stantieel. De Mensenzoon is geen Sammelseele, al is hij inklusief; hij is 
dat echter als anti-type van Adam; vandaar: Mensenzoonl 
Ben-Adaml Voor Johannes betekent kyrios tou anthroopou nog: 
mèns, dus kon hij een associatie maken met de hemelse Adam. Deze 
verbinding van Mensenzoon en Adam is trouwens typisch christelijk, 
vooral Paulinisch [ThWzNT VIII, 414, 475]. Waarschijnlijk is de 
anabasis primair geweest voor de gemeente. Johannes 3: 13 zegt dit 
ook met zoveel woorden: niemand is opgevaren, dan die ook is neer
gedaald, de Mènsl De preëxistentie is een terugprojektie van daaruitl 
Zo wordt de voorstelling van de katabasis mogelÎjk, de kenoosis, die in 
'mythische' metataal wil aanwijzen, wat er [niet fysisch, substantieel, 
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maar] soteriologisch-ethisch gaande is met deze Mensenzoon_ De 
hemelvaartstraditie verbindt de historische Mensenzoonjezus met de 
op de wolken komende, hemelse Mensenzoon. De daaruit voortvloei
ende [metataal der] preëxistentie heeft zijn verbindingen naar de 
haggadische preëxistentie van tora, wijsheid, woord en vindt ook zijn 
zin en betekenis in die sfeer. Terecht zegt E. Schweizer, dat de pre
existentie bij Paulus de grootheid en uniciteit van het aardse leven van 
jezus en vooral ook van zijn sterven in 'nederigheid' zinvol wil uitdruk
ken [ESE 165-167]. Het kernwoord is niet gnoosis, kennis van het 
fysische geheim, maar pistis, dat is een vertrouwensrelatie van de leer
ling tot zijn meester, die hem de weg is voorgegaan, ook zelf gaande 
van woord tot woord, en die hem roept deze geloofsweg te gaan, de 
meester achterna. 
Bij de verkondiging van jezus gaat het om Zijn weg, hè hodos. jezus is 

de weg der liefde, Gods weg, ten einde gegaan - dat wordt uitge
drukt in Filippenzen 2:6-11 en daarbij past wel degelijk de paraenese, 
waarmee Paulus het citaat inluidt: weest daarop gericht onder 
elkaar, watin de Messiasjezus .... : bedoeld is: wat onder de navolgers 
van Christusjezus, gezien hun messiaanse staat, passend is, en waarop 
zij, verbonden met Hem als zij zijn, gericht behoren te zijn. WiJ vullen 
dan aan öf fronein dei [met Barth, KBP 53 en Dibelius, MDP ad 
textum] offronein.prepei [met Gnilka, jGH 109]. Een parallel is dan 
Romeinen 12: 1-2; dat is de eredienst, die redelijk en passend is voor 
discipelen vanjezus, voor een gemeente 'en Christooi' , zichzelf aan de 
ander, als het moet ten dode, te wijden, zoals immers ook de Heer ten 
einde de weg is gegaan van God, de weg van de dienstbaarheid, die 
door Hem gebleken is de ware weg ten leven, hè hodosl, te zijn. Van 
hieruit kunnen wij met Barth instemmen als hij zegt: 'niet door ver
wijzing naar het voorbeeld van Christus wil Paulus het in Fi1.2: 1-4 ge
stelde bekrachtigen'. 'En Christooi' betekent: 'im Bereich des Chris
tus'. Fronein is ook niet 'gezindheid hebben', maar: 'zich oriënteren 
op', 'gericht zijn op'. Twee extremen zou ik met de keus voor deze ver
taling van de inleidende Satz willen vermijden. Ik wil niet met Käse
mann meegaan, die van Filippenzen 2:6-11 al te zeer een 
hellenistische en dus kosmische mythe maakt, die hij verVolgens op 
het beslissend moment elimineert om voor een zeer eenzijdige existen
tiale interpretatie te kiezen: namelijk het oerbeeld van vrijwillige 
gehoorzaamheid dat hier [in de vorm van een mythe] wordt opge
richt. Hij ontkent hierbij het ethische moment in de mythe, maar 
maakt daarmee ten slotte geen ernst door de existentiale draai die zijn 
betoog neemt. De keuze voor Barths vertaling van de beginzin krijgt 
daardoor bij hem iets gratuits. Anderzijds willen wij ook niet plus 
Barth que Barth zijn. Als deze zegt, dat wij tot de orde en de werke-
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lijkheid van de genade in Christus worden geroepen, dan mag die 
werkelijkheid niet tot een buiten ons staande, objektieve fakticiteit 
worden. De weg, die de Messiasjezus voor de zijnen ging, ging Hij ook 
de zijnen voorl Naar onze mening blijft daarom de vertaling van A.F. 
Klijn, weest bedacht bij uzelf op hetzelfde als waarop jezus Christus 
bedacht was [AKF 50·51], zeker óók mogelijk dan is Hebreeën 12:2 
een parallel: het oog der gemeente is gericht op jezus, wiens oog 
gericht was op de vreugde, die voor Hem lag. In deze oriëntatie wordt 
die hypomonè van schande en schade mogelijk, die noodzakelijk is om 
de messiaanse weg te gaan. * 
Ernst Käsemann heeft gesteld, dat doulos als karakterisering van het 

menszijn moet worden gezien [EKV 73]. Dat is een belangrijke op
merking [de overdrijving begint echter als hij dit als een ontlogische 
bepaaldheid opvat). Volgens Käsemann moet dit zo zijn gezien de 
participium-zin die volgt; anders lijkt hem dit hysteron-proton niet te 
begrijpen. Dan moeten wij in het N. T. en zijn omgeving zoeken Of, en 
zo ja, wáár en hoe het menszijn douleia wordt genoemd. In de klas
sieke tijd was dit onmogelijk, want toen werd de slaaf überhaupt niet 
als mens gezien. De vrije Griek vond in de slaaf zijn anti-type 
[ThWzNT 11,265], zegt Rengstorf. Het woord douleia in het 
jodendom wordt gebruikt voor een dienen dat slaafs is en als niet nor
maal wordt ervaren [ibid.269]. Knechtschap wordt als beperking 
ervaren, tenzij in de verhouding tot God. Ook in het Nieuwe Testa
ment is de doulos, voorzover het woord in letterlijke zin wordt ge
bruikt, het klassieke beeld van onvrijheid en beperking. Maar het 
N. T. kent geen verachting van de slaaf, zoals de Griek en de Hellenist 
[ibid.273]. Slaaf en vrije behoren beiden tot de gemeente, hun ver
houding tot Christus is gelijk, ze zijn dus broeders, ook in het vlees, 
d.i. in de werkelijkheid der geschiedenis [ibid.275]. Evenals in het 
jodendom wordt het woord doulos gebruikt in de verhouding met 
God en met Christus. Het leven van de christen is douleia [ibid.277], 
d.w.z. hij is het eigendom van zijn Heer. Maar voordat hij 
tot Christus kwam was hij ook reeds in slavernij. 'Weet gij niet, dat 
gij hem in wiens dienst gij u stelt als slaven ter gehoorzaamheid, ook 
moet gehóórzamen als slaven, hetzij van de zonde tot de dood, hetzij 
van de gehoorzaamhdd tot gerechtigheid. Maar God zij dank: gij 
waart slaven der zonde, doch gij zijt van harte gehoorzaam geworden 
aan die vorm van onderricht, die u overgeleverd is en vrijgemaakt van 
de zonde, zijt gij in dienst gekomen van de gerechtigheid' 
·Verworpen ia hiermede de opvatting van Lohmeyer die vers 5a en b door een punt·kom· 
ma scheidt [ELP 92] en van W. Schmauch. die. in navolging van Lohmeyer. toutoop het 
voorgaande laat slaan en 5b als opschrift boven de psalm opvat [WSW 40]. die pas in de 
erna komende paraenese zijn toespitsing lOU vinden. W. Michae1is neemt. m.i. ten on
rechte. heel vers 5 als slot van het voorafgaande [WMP M]. 
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[Rom.6:16·17]. De douleia waarin de mens zonder Christus is, is 
de hamartia [Rom.6:6J, de onreinheid en de wetteloosheid 
[Rom.6:19], de begeerte [Tit.3:3J, goden die wezenlijk geen goden 
zijn, wereldgeesten [GaI.4:3-9], de wet [Rom.7:1v.v.;ibid.277]. Dit 
alles loopt uit op een 'vruchtdragen voor de dood' [Rom. 7:5]. johan
nes vat het zo samen: ieder die de zonde doet is een slaaf van de zonde 
Uoh.8:34]. Wie zich met de zonde inlaat, verspeelt zichzelf geheel en 
al. Wij zouden dat alles zeer verkeerd begrijpen, als wij het moralis· 
tisch opvatten. Het gaat hier om machten die het leven beheersen en 
waaraan de mens, falend, zich prijsgeeft, zodat hij in vervreemding 
geraakt. Alleen: de mens wordt niet als tragische figuur gezien. Zijn 
bestemming tot vrijheid blijft. Doordat Christus de mens vrijkoopt uit 
deze douleia onder de machten, wordt hij vrij. Deze nieuwe stand is de 
hyiothesia, de aanneming tot zoon [GaI.4:5v.v.;Rom.8:15,23]. In 
deze nieuwe verhouding wordt de mens aan Christus gehoorzaam en 
zo staat hij opnieuw in dienstverhouding. Hij krijgt nu echter geen 
vervreemdende bevelen meer, maar aanwijzingen ten leven. De 
mensen van Christus zijn zijn douloi [1 Kor.7:22,Ef.6:6,cf.Rom.14: 
18,16:18,KoI.3:25] [ibid. 278]. Deze douloi echter beamen in hun 
dienstbaarheid aan de Heer het feit dat Hij hen vrijkocht, zodat deze 
douleia als vrijheid wordt ervaren. Vandaar dat johannes [15:15] 
zegt: 'Ik noem u geen slaven meer, .... ik heb u vrienden genoemd! 
Een vriend weet wat zijn vriend doet. Een slaaf gehoorzaamt blind. 
Maar ook dit vriend-zijn betekent doen wat de Heer zegt [15:14]. 

Käsemann haalt uit dit materiaàl - waarover veel meer te zeggen 
zou zijn dan ook Rengstorf doet - slechts één ding naar voren ter 
duiding van het morfè doulou van FiI.2:6, namelijk dat in het hel
lenisme de mens daardoor is gekarakteriseerd, dat hij slaaf van de 
machten is, onderworpen aan heimarmenè, het fatum. Volgens hem 
is het slaaf-zijn in het hellenisme een metafysische bepaling van de 
mens; hij is slaaf van het fatum, de materie, de sterren, de machten 
[EKE 73]. In Galaten 4:3 wordt ook Christus in zijn incarnatie gezien 
als onderworpen aan deze machten, zegt Käsemann. En dàt is de exe
gese van het morfèn doulou laboon in onze tekst. Hij heeft zich onder 
het fatum begeven. En wel wezenlijk, door in een bepaalde sfeer te 
gaan 'dasein'. Morfè betekent dan ook wezen, volgens Käsemann. 
Wel is jezus vrijwillig in deze douleia ingetreden. Dat zou vooral tot 
uiting komen in het straks volgende genomenos hypèkoös, want 
gehoorzaamheid betekent de 'entschlossene' [d.i. de in vrijheid vast
besloten] en niet de noodlottig afgedwongen gehoorzaamheid. jezus 
is dan vrijwillig, onderdaan van de machten, de wereldgeesten. Hij 
rebelleert niet. Het is derhalve een douleia [als ontologische 
bepaaldheid van het mensenleven] waarvoor Hij in Entschlossenheit 
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kiest; een Sein zum Tode dat vrijwillig-vastbesloten wordt aanvaard. 
Er wordt niet van douleia noch van gehoorzaamheid gesproken; dat is 
bedoeld maar wordt verzwegen. Deze niet·rebellerende, gelaten 
gehoorzaamheid in de stand van de douleia als existentiaal van het 
menszijn zou de centrale boodschap van de hymne zijn. De door angst 
gekwelde hellenistische mens krijgt als boodschap te horen, dat hij 
zich moet instellen op het mythische oerbeeld Jezus Christus', die als 
vrijwillige deelgenoot in het slaven-bestaan in gelaten gehoorzaam
heid laat zien dat in deze dOlileia een uitdaging en kans tOt dienstbare 
liefde is gelegen. Zie hier de draai: de boodschap is, als het erop aan
komt, antropologisch-ethisch. De inhoud van de mythe, na 
afstroping van de vorm, is existentiaal interpreteerbaar. Daarmee is 
echter de kans tot ontmythologisering van het fatum en daarmee tot 
het zien van de politieke dimensies van de boodschap gemist, zoals wij 
zullen zien. De mythe ontmythologiserend mist Käsemann de kans 
het ontmythologiserende karakter van deze anti-mythe te verstaan; 
hij ontmythiseert de ontmythologiseringl En zo schept hij een nieuwe 
mythe, die van amor fati, gelatenheid, berusting, Entschlossenheit -
zonder politiek uitzicht [zie voor het bovenstaande EKE 79]. 

Wij kunnen voorlopig zo samenvatten: de mythe is in de visie van 
Käsemann alleen maar een middel om de tegenwoordigheid van het 
heil tot uitdrukking te brengen en het heil is een 'nieuw zijn'. Binnen 
de mythe, zegt Schmauch [WSW 44], zoekt Käsemann naar een 
plaats, waar deze zich van de hellenistische oermens-verlossermythe 
onderscheidt, naar een moment waar de existentiale interpretatie 
kan aangrijpen. Met alle nadruk op de kosmologie komt zo de antro
pologische aap uit de mouw. Schmauch heeft gelijk, als hij recht wil 
doen aan de hele mythe. Met andere woorden: dit lied zegt niet alleen 
dat wij een deelgenoot in het lot hebben, die ons het rebelleren zou af
leren, maar dat wij een bondgenoot tegen het lot hebben, die met ons 
lijdt en strijdt, en ons voordoet, wat het is in alle ongeduld geduldig te 
zijn en, rebellerend, te vertrouwen dat de zege bevochten is. Met 
Käsemann komen wij bij Heidegger terecht en met Heidegger bij 
Nietzsche en zo bij het strekken der wapens: de amor fati - en toch 
weer : de mythe der eeuwige wederkeer. Over blijft dan alleen het 
'dat' van de grote beslissing [de Entscheidung], waarin de mens altijd 
en voortdurend staat. De mythe resulteert in de epifanie van de ge
hoorzame: een 'oerbeeld' [niet een voorbeeld] van het menszijn. 
Käsemanns eigen woorden luiden: 'Eschatologisches Ereignis ist es, 
wenn Anankê überwunden wird. Und das geschieht dort, wo der neue 
Mensch sich freiwillig in den Bann der Knechtschaft durch die 
Mächte begibt und Niedrigkeit als Möglichkeit des Dienens begreift' 
[EKE 81]. 
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Er gaat niets van af, dat ontfatalisering een hoog goed is. Het is zelfs 
zeker, dat het daarom gaat! Er gaat ook niets van af, dat iedere uitweg 
uit de fataliteit moet beginnen met en blijvend moet worden begeleid 
door 'nederig dienen', het samen solidair zijn in de stand der douleia. 
Dit echter is maar één zijde, de 'subjektieve' zijde en daar kan de theo
logie niet bij blijven staan. Wat is het fatum? Waar komt die nihilis
tische fobie, die doodsangst voor het noodlot vandaan? Het fatum zelf 
moet ontmythologiseerd worden. Er moet een strategie der bevrijding 
worden gevonden! De vraag is of wij in deze mythe over de hemelse 
mens, die slaaf onder de slaven werd, een mare van bevrijding horen, 
die meer is dan de existentiale vrijheid, die Entschlossenheit wordt ge
noemd. En dat is inderdaad het geval! Ons wordt gezegd in deze 
mythe dat deze vrijwillig doulos-gewordene een Nieuwe Mozes is! 

Douleia is geen metaphysische bepaaldheid, geen ontologisch-an
tropologisch gegeven, maar een toestand waarin de mens door falen 
en dwalen geraakt is, een toestand die hem wordt aangedaan door 
machthebbers en waaruit hij werkelijk kan en mag wegtrekken. 
'Fatum' is de waan, de angstwaan, van mensen in wier geordende 
polis de chaos der barbarij van buiten is binnengebroken en nu voelen 
zij zich onmachtig en ze zijn het ook. Zij zijn overheerst door vreemde 
goden, die geen goden zijn. Zij zijn religieus vervreemd van zichzelf; 
zij hebben een vals bewustzijn. Er is geen stem en geen antwoorder. 
Alleen onmacht, zwijgen en fatum. Maar het zijn de geweldenaars, de 
machtigen die het hem aandoen. Hier past geen berusting. Hier is 
juist ontmythologisering op zijn plaats. Zoals Mozes in naam van 
Adonai de mythe van Farao's macht en zijn fatale Schalten und 
Walten metterdaad ontmaskerde door een echte bevrijding, een 
exodus van onder die fatale macht vandaan, zo gaat het in de woor
den morfên doulou laboon ook om echte, historische ontfatalisering. 
Deze boodschap maakt wetenschappelijke politiek mogelijk, maakt 
de weg vrij voor analyse, ratio, strategie. Het zal er nu om ga.an dit 
aan de hand van bijbels materiaal duidelijk te maken. De deelgenoot 
in het lot zal blijken een bondgenoot tegen het lot te zijn. 
Käsemann haalt Hebreeën 2:15 aan ten bewijze, dat de dood de 

mens in douleia voert [EKE 81]. Ook wij hebben Hebreeën 2 één en 
ander maal aangehaald ter verheldering vooral van het ekenoosen. 
Naar mijn mening echter geeft Käsemann de tekst niet zuiver weer. In 
Hebreeën 2:15 staat niet, dat de dood op zichzelf de mensen tot 
douleia doemt, maar wel de fobos thanatou. En er is de demonische 
m~cht, de duivel, die de macht over de dood heeft en blijkbaar de 
mensen met dood en verderf terroriseert. De bevrijding, die de 
Mensenzoon voltrekt, is dan ook niet de opheffing van de dood, maar 
de onttroning van de chanteur, de overwinning op de doodsangst en 
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daarmee het doorbréken van de doem der knechtschap. 'Morfèn 
doulou laboon' betekent datjezus als knecht in deze konditie ingaat. 
Hij wordt deelgenoot in een wereld waarin de mens door geheimzin
nige machthebbers, duisterlingen die men niet ziet, wordt kleinge
houden, banggemaakt, tot vertwijfeling gebracht. 

Er zijn twee 'klassieke' manieren om de mens in slavernij te verstrik
ken, hem te laten vervallen aan de onvrijheid en dat zijn manieren die 
hem innerlijk kapotmaken, zodat hij als fataal gaat beleven, wat in 
wezen onrecht en geweld is, hem aangedaan. Dat is ook het dia
bolischel Deze twee manieren zou men kunnen karakteriseren als 
chantage met de ondergang [doodsangst] en chantage met de schuld 
[schuldcomplex]. Beide trachten de mens in zijn 'imago', in zijn 
waardigheid te treffen, beide proberen zijn doxa te doven, hem te 
beroven van zijn glorie, zodat hij een Duckmaus wordt, een kruiper, 
een mens zonder hoop, met geknakte nek. De mythe zegt nu: dit god
delijke mensenkind, dat zijn glorie op het spel zette, begaf zich vrij
willig in deze konditie om deelgenoot te zijn. En precies daarin werd 
hij overwinnaar, ontkonditioneerde en bevrijdde de zijnsgelijken, zijn 
mede-mensen. Deze solidariteit, deze liefde tot het einde [mechri 
thanatou] is een werkelijke doorbreking van de doodsangst. Jezus kent 
dan ook de agonie [Gethsemané], maar juist dáár laat Hij, vreesloos 
getuige vàn eigen vrezen, de solidariteit en de liefde overheersen en 
gaat zijn weg van woord tot woord, van kracht tot kracht, dwars tegen 
de angst in, boven alle nihilisme en fobie uit. Hij werpt het leven niet 
van zich, als iets dat hem weinig waard zou zijn, maar hij legt het vrij
willig af als een kostbaar goed om de mens te ontkonditioneren, te 
bevrijden uit de vervreemding der verinnerlijkte, tot fataliteit 
geworden douleia. Zo wordt de mens door Hem uit de vervallenheid 
aan de chaos opgeheven. Zo heeft deze Mensenzoon-zonder-glorie de 
glorie bevochten. Hij opende door zijn weg [hodos] de uitweg 
[ex-hodus]_ 

Van hieruit krijgt de schuldvergeving, waarvan in de kerk en theolo
gie zo vaak sprake is, een veel fellere kleurl Wij kiezen ter illustratie 
een voorbeeld uit de evangeliën: Markus 2:1-12 [paLMatth.9:1-8, 
Luk_5: 17 -26], waar ons verhaald wordt van een genezing van een ver
lamde. Voor de schriftgeleerden staat zondenvergeving gelijk aan 
blasfemie [Matth.9:3], want wie kan zonden vergeven dan 'God' al
leen [Mark.2:6]. De orde is heilig. Achter ellende, achter ziekte moet 
schuld zitten [vgI.Joh.9:2]. De orde wordt gehandhaafd bij de gratie 
van eufemisme: ellende kan niet zo maar ellende zijn; er moet iets 
achter zitten: opvoeding, straf, gerechtigheid .. En zulke samenhan
gen mogen niet straffeloos worden doorbroken. De theodicée is heiligl 
Maar Jezus slaat er dwars door heen. Hij zegt: Houd moed, jongen 
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[Matth.9:2]. uw zonden worden vergeven [Matth.9:2,Mark.2:5). 
Eigenaardige lijdende vorm! jezus zegt niet: Ik vergeef u, noch ook: 
God vergeeft u, maar door het gebruik van het passief vermijdt hij het 
noemen van het subject. Want: het subject is in het geding, net als in 
FiI.2:6-11, waar ook pas na het dio God kan worden gezegd. Dit 
passief klinkt ook radikaal: wèg met de hamartias, wèg met de mis· 
slagen, de misvattingen, het falen. Courage! Met zulke woorden 
ondermijnt de Meester een hele wereld, overwint hij de 'kosmos'. 
Liever: hij stelt hem als chaos aan de kaak, een tot kosmos omgebogen 
chaos. Dat is het werk van de theologische vrienden vanjob, de inter
preterende filosofen met hun beschou~ingen, de konstrukteurs van 
theodicées. Gediend is ermee de status-quo. En de God die alleen ver
geven kan is daarvan de garant. Wat jezus uitroept is blasfemisch, het 
is rebels, het is subversief. Is Hij soms God!? In ieder geval tast Hij de 
nomiserende 'God' aan. Dit is een gerechtigheid, die geheel en al 
chooris nomou, buiten de nomisering om, zich manifesteert 
[Rom.3:2I) en met dit menselijk machtswoord valt de God van deze 
kosmos [en zijn hele nomos) uit de hemel, als een vallende morgen
ster. Dit is de bron van courage voor alle verlamden, alle door 
angst-en-schuld geparalyseerden ~m op te staan. De samenhangen 
zijn niet fataal, schuld wordt weggedaan. Einde van alle chantage op 
het leven! Het verhaal heeft een superieure humor. Het allermoeilijkst 
te doorbreken in de wereld is de circulus vitiosus, di~ tot de inertia, de 
traagheid, de vertwijfeling, het ongeloof, de paralyse leidt en haar 
door vervreemding p·erpetuleert, kortom: het religieuze komplex. 
Maar de schriftgeleerden denken, dat het makkelijker is te zeggen: uw 
zonden zijn u vergeven dan te zeggen: sta op! Maar de genezing, het 
opstaan is in feite het gevolg van de uitweg die jezus biedt: de zonden
vergeving , waardoor het schuldcomplex, het gelóóf in de onvermijde
lijke paralyse, doorbroken wordt. De verlamde staat dan al op ineen 
àndere wereld, met andere strukturen, een wereld zonder angst, 
zonder wanhoop. Dat is de exousia van de Mensenzoon: hij 
doorbreekt de fatale cirkel, waarin de mens gevangen zit. En dan 
geschiedt het wonder: de àndere, totaal andere God wordt 
verheerlijkt - niet die van deze wereld, maar de God die een zodani
ge macht aan de mènsen heeft gegeven [Matth.9:8). Hij die in de 
morfè van de slaaf is ingegaan, openbaart de morfè theou! 

De werken van deze God worden in deze verlamde openbaar [vgl. 
joh.9:3): de erga, de bevrijdende daden! De god van de wereld is een 
rustende garant van het bestaande -, maar door de Mensenzoon 
worden wij opnieuw indachtig gemaakt aan de bevrijdende daden 
van de God der armen, die zelf slaaf onder slaven de faraonische god 
antwoordde en de hebreeën de exodus bereidde door zijn sterke arm. 
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Zonde is vertwijfeling, inertia, verinnerlijking van onrecht en geweld, 
paralyse door doodsangst: de mens kan uit het diensthuis der douleia 
alleen bevrijd worden door een vrijwillige mede-slaaf, :Zoals Mozes ook 
was_ Dit is nu in de volle dubbelzinnigheid van de modieuze kreet: het 
einde van religie! Zo blijken die twee manieren van verslaving ten 
diepste één te zijn: angst is zonde, fobos is harnartia. Het blijkt op het 
moment dat de slaaf eruit bevrijd wordt. Het Rijk van vrede kan al
leen komen door de bevrijding van slaven. De morfên-doulou-laboon 
is de grote voortrekker van deze stoet van uitgeleiden. In Hem is het 
nieuwe Rijk aangebroken. Courage! Tharsei! Hij werd deelgenoot om 
bondgenoot te kunnen zijn. En: God is ànders. Hij is de ganz ver
ändernde Tatsache, van waaruit wij mogen vertrekken naar het 
beloofde land. E. Schweizer heeft gelijk, als hij zegt: De gemeente 
echter hield vast, dat alles daarvan uitgaat, dat Hij, die aan God 
gelijk was, zich vernederde om ons te roepen, ons mee te nemen op 
Zijn weg [ESE 167). 
Schweizer ziet overigens de christushymne als een exempel van het 

bijbelse schema 'vernedering en verhoging'. jezus is de oudtestamen
tische rechtvaardige, de tsaddik bij uitstek. Hij heéft zich misschien 
wel de godsknecht geweten; zijn hele leven had zelfs een dienend ka
rakter. Maar hij maakte geen gebruik van de al bestaande, enigerma
te vastomlijnde titel. Wel is het zo dat 'doulos' van Fil.2 de scherpst 
denkbare tegenstelling tot 'kyrios' is; de oorsprong van zulk denken 
moet liggen in de voorstelling van Israël als knecht van God [ESE 72). 
Schweizer wil hier echter alleen aan verbinden de gedachte van de 
navolging van jezus' leerlingen op deze weg van levensverlies naar 

.levenswinst. De gedachte van het plaatsvervangend lijden wil hij er 
niet aan verbinden. FiI.2:6-11 is naar zijn mening niet afhankelijk 
van jes.5S. Het is veeleer zo, dat hetzelfde schema, vernedering en 
verhoging, dat jes.5S beïnvloedde ook in Fil.2 werkt. jezus sluit de 
stoet van oudtestamentische tsaddikim af, eschatologisch, hij 'vervult' 
hun roeping. Werkelijk menszijn is gehoorzaamheid, dienst, knecht
zijn en dit menszijn wordt vervuld i!1 bewuste vestiging van deze posi
tie. Daarbij zou juist daarom niet aan de Ebed Adonai gedacht zijn, 
omdat dan juist niet gezegd zou zijn, dat jezus mens werd, maar dat 
Hij de Ene werd, waarvan de profeten gesproken hebben. Dan zou 
zijn gemeenschap met de mensen wel ingesloten zijn, maar geaccen
tueerd zou dan wezen zijn uniciteit, zijn kwalitatief ànders zijn. 
Achter Fil. 2 ligt de oude gedachte van de gehoorzame lijder die de 
knecht van God is, aldus E. Schweizer [ESE 97/98). * 
*Dit in navolging van Dieter Georgi, 'Der vorpaulinische Hymnus .... hiI.2:6-11· in Zeil und 
Geschichte, Dankesgabe an Rudolf Bultrnann zurn 80 Geburtstag. p. 263·293. Georgi zit'! 
het beeld van de lijdende rechtvaardige in de wijsheidsliteratuur als beinvloed door Jesa
ja 53 [zie jSH 70). 
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In onze eigen woorden gezegd: Schweizer wil het volle accent leggen 
op 'deelgenoot'. zonder te zien dat deze solidaire als bondgenoot over 
ongekende macht beschikt, macht die onmacht lijkt, kracht die in 
zwakheid wordt volbracht. Bovendien·zijn de bijbelse tsaddikim, in 
de 'historie' bijv. Mozes, of in de 'verwachting' bijv. de ebed Adonai, 
geen exempels van tora of chokma, geen exemplaren van een soort, 
maar tora en chokma zijn strategische aanwijzingen en levenserva
ringen opgedaan aan de bevrijdende omgang van Adonai met zijn 
volk, zoals dat konkreet wordt in de geschiedenis, bijv. van de Exodus. 
Ook hier gaat de weg van het bijzondere naar het algemene en niet 
omgekeerd. Aan Mozes, aan de ebed Adonai ervaren wij wat geboden 
is en wat wijs is. Maar niets is in zichzelf wijs of geboden los van de his
torie, ook niet de meest generale en abstrakte Satz, al luidde die ook: 
wie zich vernedert wordt verhoogd [Matth.23:12]. Dat is waar als 
woord vanjezus; aanZijn weg kennen wij dewegl Niet: Zijn weg is een 
exempel van de toch al bekende weg. Willen wij zijn weg verstaan, 
dan moeten wij kijken naar de traditie waarin hij staat. Inderdaad, 
hij neemt geen vastomlijnde titels over, maar bevestigt ook geen wet
matigheid. Hij staat in een profetische traditie, die hem tot opdracht 
wordt. O.i. wijst Fi1.2:6-11 ons dan naar de gestalte van de Ebed Ado
nai. Wij willen dan ook in het volgende proberen de betekenis van Jes. 
53 voor Fi1.2:6-11 in het licht te stellen. Wat Schweizer betreft, ik ben 
hem dankbaar voor een aantal m.i. zeer vruchtbare inzichten, die de 
teneur van zijn mooie boek vormen. Ik geloof met hem, dat wij [fobos] 
angst en zinloosheid als zonde moeten verstaan; zonde is de kwalijke 
traagheid, de dodelijke berusting, die voortkomt uit de défaitistische 
beleving der geschiedenis als fataal gebeuren, uit de fobie van de 
dood die het geweld aanmoedigt, uit het gelaten verdragen van de 
chantage met de dood en uit het complex waardoor de mens in de 
schuld is verstrikt, waardoor het grote onrecht ongemoeid blijft. --

In tegenstelling tot Schweizer, die van het anders-zijn van de Deelge
noot niet weten wil, zegt Ernst Lohmeyer terecht: 'Zijn anders-zijn is 
het goddelijke geheimenis van zijn menselijk bestaan; het is als het 
ware in hem verborgen' [ELK 35]. Deze knecht is knecht, zoals 
de mens in de geschiedenis nog steeds in knechtschap verkeert: 
hij deelt deze konditie. Maar jUist zo, m deze kenoosls en tapemoosls, 
is hij, gezien het gehéél van het lied, de uitverkorene van God. Beide, 
de nederigheid, de solidariteit met de geringe èn de verkiezing, de 
hoge roeping van de knecht, zijn in zijn kwalifikatie als doulos gege
ven. Jezus is doulos ten teken van zijn solidariteit met de kleinen en 
van zijn hoge verkiezing, waardoor hij geroepen is juist zo, juist in die 
staat, een werktuig van Gods bevrijdend handelen te zijn. Deze 
dubbele zin van het woord knecht vinden wij in de liederen van de 
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lijdende Ebed Adonai, vooral in ]es.53. 

Citaten uit Jesaja 53 

Wij behandelen hieronder een aantal inhoudelijk aan Fi1.2 :6-11 ver
wante passages uit het N.T. en de apostolische vaders, die een expli
ciete of impliciete aanhaling uit ]es.53 bevatten. 

1. Luw 22:24 v.v.: Gesprekken na het avondmaal. 
Wie is de eerste? jezus is in het midden als één die dient [diakoon ). Omdat zijn 
leerlingen in zijn verzoekingen bij hem gebleven zijn, zullen zij op de tronen 
zitten. In vers 37 volgt een citaat vanjes.53:12: hij is onder de misdadigers 
gerekend. Want wat over Mij geschreven is, komt tot zijn telos. De struktuur 
is vergelijkbaar met FiI.2:6·11; niet het woord doulos, maar diakoon wordt 
gebruikt. Het woord telos heeft de dubbele zin: het einde is ook de voltooiing. 
Het enig letterlijke citaat uitjes.53 vinden wij in vers 37. Het wijkt af van de 
lezing van de LXX. 

2. Markus 10:45 [par. Matth. 20:28), De Mensenzoon als diakonos. 
Wat in Lukas een gesprek na het avondmaal is, is bij Markus en Mattheus een 
gesprek op reis naar jeruzalem. Markus 10:45 par vormt een toespeling op. 
jes.53: 10v. Wie groot wil zijn, zij diakonos, wie de eerste wil zijn, worde aller 
doulos. Het verschil tussen een diakonos en een doulos: de diakonos blijft in 
zijn dienst zelf intakt, de doulos moet zich ontledigen voor de ander. jezus' 
dienst wordt als diakonein omschreven, maar juist in het 'geven van het 
leven', 'dounai tèn psychèn' Ues.53:10v.v.) wordt de grens naar het 
douleuein overschreden. In zijn doeleuein is jezus ebed Adonai en zo is Hij 
Heer. Dit heerserschap wordt gegeven door de Vader zelf, vgl. echarisato in 
FiI.2:9. NestIe noemt bij Matth.20:28 Fi1.2:7 als par. plaats. 

3. Johannes H:I-18, Voetwassing. 
In het evangelie naar johannes is het verhaal van het laatste avondmaal, dat 
bij Markus en Mattheus een toespeling op jes.53: 11 bevat [polIoon), ver· 
vangen door de voetwassing. Deze dienst, die jezus verricht, is de taak van 
een doulos; de geringste, niet·joodse slaaf alleen is daartoe verplicht. De 
dialektiek van het knecht·zijn en heer·zijn wordt in een dubbele negatie uit
gedrukt: niet is de slaaf meer dan zijn kyrios noch de apostel dan die hem ge· 
zonden heeft [vers 16). These: de Heer is meer dan de slaaf; antithese: de 
slaaf is meer dan de Heer; negatie van de negatie [synthese): de slaaf is niet 
meer dan zijn Heer. De zin geldt alleen in deze 'derde'betekenis. In zijn 
doulos·zijn openbaart jezus God als de kyrios [Adonai] die zich geheel err al 
geeft aan de mens. Als slaaf is Hij sicut dominus, sicut deus verus. Daarom 
geldt: wast elkander de voeten, weest voor elkaar doulos. Dat is het hypodeig
ma, het voorbeeld [vers 15] van de agapè eis telos [vers 1) dat jezus heeft gege· 
ven, waarmee ongetwijfeld zijn geven van het leven als lutron anti polloon 
[Mark.IO:45par.) bedoeld is. Vgl. Th WzNT II, 290v., waar Rengstorf zegt, 
dat hij Fil. 2: 7 in de lijn ziet liggen van wat de achtergrond is van de voetwas-
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singinJoh.13: 1-18. 'al ontkent R. de noodzakelijke verbinding met Jesaja 53 
[282]. Door het gebaar van de voetwassing maakt Jezus duidelijk. dat zijn 
dood de bezegeling van zijn liefde tot het einde is. geen reden tot radeloos
heid. maar van omkeer tot deze zelfde wijze van dienend en zegevierend leven 
[ESJ 252v.]. 

4. 1 Petrus 2:21-25. De knechtjezus als voorbeeld. 
In dit stuk vinden wij verschillende citaten uit Jesaja 53; de verzen 9.4.12. 5 
en 6 worden aangehaald. Jezus wordt als lijdende knecht van God tot voor
beeld van vrijwillig en onschuldig lijden gesteld [zie ThWzNT V. 709. J. Jere
mias). -

5. 1 Clemens 16:1-17. Jezus als tapeinofroon. 
Wij haalden deze plaats reeds eerder uitvoerig aan; zie p. 53. Na de woorden: 
de scepter van Gods grootheid. de kyrios Jezus Christus. kwam niet met ge
druis van grootspraak en zelfverheffing - hoewel Hij dat had kunnen doen 
- maar in een geest van nederigheid. volgt een citaat van Jesaja53:1·7. Zie 
ELP 94. ThWzNT V. 709. J. Jeremias]. -

6. Ignatius Efeziërs 10:2-3. De martelaar als mimèUs kyriou. 
Hier is de martelaar de volmaakte navolger van de Heer als lijdende knecht. 
De andere mensen dienen door de werken van de efezische christenen onder
wezen te worden. 'Weest tegenover toom zachtmoedig [praeis]. tegenover 
grootspraak nederig [tapeinofrones) stelt tegenover hun godslasteringen uw 
gebeden. tegenover hun dwaling de vastheid van uw geloof. tegenover hun 
woestheid uw rust. en span u niet in hen na te volgen. Laten wij bevonden 
worden [heurethoomen] als hun broeders door onze welwillendheid. laten 
wij ons beijveren navolgers [mimêtai] te zijn van de kyrios. want wie onder
gingmeer onrecht. wie is er meer verlaten geweest. wie meer veracht? Opdat 
er geen enkel gewas van de duivel onder u gevonden worde. maar gij in alle 
reinheid en zuiverheid in Jezus Christus blijft. naar het vlees en naar de 
geest'. Duidelijke toespelingen op Jes.53:3. 

7. Acta 8:32-35. Doop van de eunuch. 
Jes.53:7-8 worden volgens LXX geciteerd. De eunuch vraagt aan Filippus 
van wie de profeet dit alles zegt. Daarop antwoordt Filippus niet: van Jezus. 
maar: uitgaande van dit schriftwoord verkondigde hij hem Jezus. Uitgaande 
van deze geheimzinnige woorden over een lijdende knecht zonder gedaante 
of heerlijkheid verkondigde Filippus hem de troonsbestijging van Jezus. als 
evangelie. In Hem is de basileia tou theou begonnen. juist in deze ter 
slachting geleide. deze stemmeloze dulder. De woorden in de vernedering 
werd zijn oordeel opgeheven. duiden dit als op verhulde wijze aan. Zij spre
ken van zijn Entrückung [Iakkach]. --

De lijst zou nog aanmerkelijk verlengd kunnen worden. Voor een opsomming 
van plaatsen uit de ebed-liederen geciteerd in het N.T .. zie C.H. Dodd. Accor
ding to the Scn"ptures. p. 88-96 [CDA. zie ookJSH 59v.]. Joachim Jeremias kon
kludeert: er is geen gebied van het oerchristelijk geloofsleven dat niet mede door 
de knechtchristologie is bepaald. Juist het feit dat deze ebedliederen hun neer-
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slag vinden in vele wendingen en toespelingen, die geen uitdrukkelijke citaten 
zijn, toont hoe oud en diep geworteld de ebed-christologie is [ThWzNT V, 709]-

Toch zijn er bedenkingen geo·pperd tegen de opvatting dat FiI.2;6-11 door deze 
ebed-christologieozou zijn beïnvloed. Wij willen deze bezwaren enstig nemen en 
ze op hun steekhoudendheid testen. Het zijn er, voorzover ik zie, vier. Ik noem 
ze eerst. 
a. Fi1.2:7 gebruik niet pais maar doulos. De LXX en het N.T. prefereren echter 
pais als vertaling van ebed UGH 120; ESE 97; HMP 51]. 
b. Doulos wordt zonder nomen regens gebruikt [HMP 5I]. 
c. Er wordt van de morfè van de knecht gesproken [AKF 54; EKE 73]. 
d. Ebed Adonai is een eretitel, die hier niet bedoeld kan zijn [WMP 37]. 

Ad a. Tegen dit argument laat zich inbrengen, dat de LXX allerminst in de 
vertaling van èbèd eenduidig is. Men zie wat W. Zimmerli hierover aan het licht 
heeft gebracht [ThWzNT V, 672 v.v.]. De weergave van èbèd door pais of 
doulos geschiedt in de verschillende oudtestamentisch.e boeken niet volgens 
dezelfde principes [ibid. 672, r. 26 v.v]. Wel is waar dat in Deuterojesaja pais 
wordt gebruikt in de liederen van de lijdendé knecht. Deze liederen mogen 
echter niet uit de kontekst van Deuterojesaja worden geïsoleerd [ibid. p. 664, r. 
33 v.v]; ze zijn pas in 1892 door Duhm als zelfstandige liederen ontdekt, maar 
het moderne onderzoek acht zé, zowel wat stijl en woordkeus als wat het literaire 
genre betreft aan Deuterojesaja in zijn geheel verwant. Zij behoren in hun 
kontekst thuis. Men zie ook wat wij, beneden, in een paragraaf over de knecht, 
over de opvattingen van G. von Rad zullen mededelen. Is dit zo dan wordt de 
waarneming van Jeremias belangrijk, dat hoewel pais in Deuterojesaja over
weegt, toch driemaal de wending èbèd Adonai met doulos wordt vertaald· en wel 
in 48;20, 49:3, 49:5, bovendi<!n de pluralis van doulos voorde hebr. singularis in 
42;19d en douleuonta voor het hebr. abdi inJes.53; 11 [ThWzNT V 681, r. 25 
".v.]. Na de LXX wordt pais de vaste weergave; het kan dan ook met kind van 
God vertaald worden. Deze opvatting krijgt zelfs de overhand. Maar in de 
aanvang van de tweede eeuw wordt het anders, dan wordt doulos de vertaling. 
Za bij Aquila, bij Symmachus en Theodotion. Doulos overweegt bij hen die de 
liederen messiaans opvatten I Volgensjeremias heeft de hymnedichter van Fil.2, 
die gezien zijn gebruik van doulos als vertaling van èbèd en zijn messiaanse op
vatting van de liederen in de palestijnse traditie [I] moet worden gezocht, de 
hebr. tekst van Jes.53 gebruikt. Dan verliest het gebruik van doulos i.p.v. pais 
zijn bevreemdend karakter. Jeremias ziet trouwens een aantal 'Wortanklänge' 
meer; men zie daarvoor ibid. 708-709, noot 446. Belangrijk echter vindt hij het 
inhoudelijk rijm tussen Jesaja 53 en Fi1.2; de tegenoverstelling van uiterste ver
nederingen verhoging, de vrijwilligheid van de vernedering, het vermelden van 
de gehoorzaamheid en de dood. Jeremias' konklusie is, dat het woordgebruik 
geen argument kan zijn tegen de opvatting dat doulos in Fil.2 vertaling is van 
èbèd [Adonai]. 

Ad b. Ik zou het vermoeden willen uitspreken, dat het nomen regens ontbreekt, 
omdat - zoals Vincent terecht zegt - de Messias Jezus niet alleen knecht van 
God, maar ook der mensen was; daarbij beroept Vincent zich op verwante 
plaatsen, die ook wij hierboven citeerden; Matth.20;27v, Mark. 10;44 v.v en 
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Joh.13: 1·5, 13·17 [MVP 59]. Juist op die plaatsen vonden wij steeds weer aan· 
wijzingen in de richting vanjes. 53. Ook de êbêd Adonai is een dienstknecht van 
mensen, zoals juist het laatste èbèd·lied zo duidelijk laat zien. Lohmeyer zegt 
terecht, dat het bij deze doulos om de verborgenheid van zijn hoge verkiezing en 
roeping gaat. Die verborgenheid wordt versterkt door het weglaten van het 
nomen r.egens. 

Ad c. Natuurlijk hebben Käsemann en Klijn gelijk als zij erop wijzen, dat er de 
grootst denkbare tegenstelling is tussen de morfè theou en de morfè doulou. 
Maar wat de hymne wil zeggen is juist, dat Hij deze tegenstelling revolutionair 
heeft overbrugdl Die in de goddelijke gestalte is neemt de gestalte van een knecht 
aan. Ook inJoh. 13 leerden wij, datjezus zich als de slaaf, die niet meerder is dan 
zijn heer, verstond: ook zijn Heer is aller dienaar! Dus: toch géén tegenstelling! 
Waarvan de preëxistente afzag was de roof van de doxa, de kenodoxia, het jagen 
naar eer, en niet de morfè theou, waarin hij ook blijft - zonder haar habhaft te 
bezitten: het is een charis deze charme! - als hij de morfè doulou aanneemt. 
Het is zo, dat juist dóór het aannemen van de slavengestalte de Mensenzoon in de 
lichtglans van Adonai blijft. Adam verspeelde de doxa immers juist door haar 
aan zich te willen trekken. Käsemanns objektie is trouwens alleen geldig als 
morfè wezen betekent, maar die opvatting van morfè hangt ten nauwste samen 
met Käsemanns verklaring van de mythe vanuit gnostisch-hellenistische katego
rieën; een wijze van uitleggen die wij niet volgen kunnen. - Als wij bij doulos 
aan gehoorzaamheid, vernedering en armoede moeten denken, zie ik niet in dat 
een argument tegen beïnvloeding door Jes.53 zou zijn, zoals ik begrijp dat Klijn 
stelt [AKF 54]. Waarom zouden wij niet aan het lijden mogen denken? 

Ad d. Het argument van Michaelis wordt door het geheel van mijn betoog 
weerlegd. - Ook in FiI.2:6-11 is doulos een 'eretitel', als men het zo zeggen 
wil. Natuurlijk is dou\os of pais dat nOCh in Jes.53 noch hier; in het belijden 
wordt dit zo. Het is de paradox van het heil van deze God. Nemen wij i1U aan, 
dat de dichter op de liederen van de lijdende knecht wil zinspelen, wat houdt dit 
dan in? wàt wil hij er dan mee zeggen? Om die vraag te beantwoorden is vooraf 
een paragraaf over de knecht van de Heer nodig. -

De Ebèd-adonai als 'de profeet' [Deut. 18:18] 

De boodschap van de tweede Jesaja beweegt zich dialektisch in de 
ruimte van oude Jhwh-getuigenissen. Zij neemt oude tradities weer 
op, staat in voor hun legitimiteit, maar gaat er toch ook bovenuit. 
Vier tradities spelen - volgens G. von Rad - daarbij een grote rol: 
de exodus-, de sions-, de davids- en [verrassendl] de scheppingstradi
tie. [Men zie voor het volgende GRA 11,252-274]. Het komende heils
geschieden is een exodus, een bevrijding uit slavernij, die tot een 
nieuwe stad voert [Sion], waar Israël [als volk] vorst zal zijn der volke
ren [Jes.55:4; de davidstraditie wordt op het volk toegepast] .. De 
schepping is een daad van verlossing, zij is het model van de toe
komstige daden van God. Jhwh heeft Israël geschapen door het uit 
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Mitsraim te bevrijden. De scherpe vraag van de tweede Jesaja luidt: 
wie heeft het in de geschiedenis nu eigenlijk voor het zeggen? De 
goden van de babyloniërs of Adonai? Zijn antwoord is: Adonail want 
die laat zijn uitverkoren knecht getuige zijn [Jes.43:9-10]. Het woord 
van Adonai zal zijn macht bewijzen in de opbouw van de toekomst van 
'het Godsvolk. 

Het eigenlijke thema van zijn boodschap is: de uittocht en terugkeer 
der ballingen, het exodus-motief derhalve. Deze bevrijding is een 'Ge
genstück zum uralten Auszug Israels aus Ägypten' [GRA 11,260]. 
Maar deze nieuwe uittocht is zo wonderbaar, dat hij het oude ver 
achter zich zal laten [Jes.43:16-19a]. Het vroegere is tot type, tot 
model van het komende geworden. Von Rad overdrijft deze tegen
stelling zelfs door te stellen, dat de profetie de opheffing van het ver
bond tot vooronderstelling zou hebben. Bij Deuterojesaja echter is de 
geschiedenis als geschiedenis van Gods trouw zèlf profetie: de exodus 
als daad Gods is woord en belofte [zie KMG 225].· De boodschap van 
de vergevende liefde van God komt bij deze profeet op grootse wijze 
tot uitdrukking [Jes.43:4]. God heelt watroensen gebroken hebben. 

De èbèd-liederen behoren tot dit geheel en moeten in die kontekst 
worden uitgelegd. Er.bestaan dwarsverbindingen tussen Israël en de 
knecht, zodat de uitleg, dat Israël de knecht zou zijn niet 'fout' 
genoemd kan worden. In de Godsknechr echter verdicht zich Israëls 
existentie. Kennelijk echter is de taal van deze liederen: profeterend, 
projekterend, vorhersagend. Er zit ook veel persoonlijke ervaring in 
het beeld van de knecht, dat is zeker. Von Rad echter acht vooral de 
deuteronomistische traditie van betekenis voor het ontstaan van deze 
liederen [273]. 

In het Oude Testament wordt Mozes immers als knecht van God 
betiteld [ThWzNT V, 672-675, id. IV,857], vooral in de genoemde 
deuteronomistische traditie. Hij is het oerbeeld van een profeet. Ook 
hij moet aan Israëls stammen hun detinitieve ruimte om te leven 
wijzen [Num.32:33;Joz.13:8, 15 v.v]. Ook hij moest als [be]middelaar 
optreden tussen Adonai en Israël, hij heeft geleden en heeft zijn 
klachten tot Adonai doen opstijgen en ook hij is tenslotte plaatsver
vangend voor de zonde van het volk gestorven [Deut.3:23 v.v;4:21;-
9:9,18v.v,25 v.v.]. De godsknecht moet de bewaarden thuisbrengen: 
dat is het motief van de exodus, het hoofdthema van de tweede Jesaja. 
Daarop berust de 'Weissagung' van een profeet 'als Mozes'; Zowel 
Deuteronomium als Deuterojesaja moeten stoelen op een traditie 
waarin een profeet 'als Mozes' verwacht werd lvg!. Deut.18:18] . 

• In noot 22 op p. 262 van GRA 11 oppert Von Rad zelf deze mog~lijkheid. zonder er echter 
duidelijk voor te kiezen. 
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Deuterojesaja heeft deze verwachting echter in een universele horizon 
gezet [vgi. Jes.49:6;45:23]. 

Is het wonder dat zowel in het palestïj"nse als in het hellenistische 
jodendom zich een nauwelijks te overziene hoeveelheid verhalen en 
legenden rondom Mozes heeft gevormd? Joachim Jeremias noemt 
Mozes de belangrijkste gestalte uit de heilsgeschiedenis van het late 
jodendom. In het hellenistische klimaat wordt Mozes tot de geniale, 
géidealiseerde mens [ThWzNT IV,856]. Het palestijnse jodendom 
heeft hem vooral als openbaringsmiddelaar gezien, de knecht van 
God die veel gedragen en veel geleden heeft, de grote pleitbezorger en 
voorbidder. Juist in dat verband wordt in de talmoed dan ook Jes.53 
geciteerd [bijv. Exodus 3:32 wordt verb~nden met Jes.53:l2;ibid.-
858]. Aan zijn dood en begrafenis wordt verzoenende kracht toege
schreven. Zelfs is er een traditie, dat ook Mozes 'entrückt', weggeno
men zou zijn net als Elia [en Henoch]. In dit palestijnse beeld wordt 
aan Mozes, als redder uit Egypte, ook het motief van de verwachting 
van een Redder verbonden, dat verwant is aan de Adam-oermens
speculaties en aan de Messiasverwachting [ibid.860). In de haggada is 
Mozes, àfbeelding van Adam en vóórbeeld van de Messias. Deze laat
ste traditie knoopt weer aan bij Deut.18: 18, dat wij reeds noemden. 
Er moet van deze tekst, naast de toepassing op Jeremia, een futuris
tische verklaring in omloop zijn geweest, waarschijnlijk zelfs een messi
aanse duiding [ibid.863]. In deze is de exodus, net als in Deuterojesaja, 
model van de messiaanse verlossing. In ieder geval moet de 
Mozes-Mèssiastypologie in de tijd van het Nieuwe Testament bij
zonder levendig zijn geweest [ibid.867]. - Jeremias komt tot de slot
som, het materiaal in het Nieuwe Testament overziende, dat deze ty
pologie steeds weer ter sprake komt en zeker als faktor heeft meege
speeld in het ontstaan van de nieuwtestamentische christologie. 
Vooral het gelijke lot van afwijzing en miskenning verbindt de beide 
boden Gods met elkaar [ibid. 878]. 

Ik zou als verhelderende parallellen uit het overweldigend vele 
materiaal-- een paar plaatsen naar voren willen halen. Allereerst 
Hebreeën 11 :24-26: 'Door het geloof heeft Mozes, volwassen gewor
den, geweigerd zoon van Farao's dochter genoemd te worden, maar 
heeft liever met het volk van God kwaad verdragen dan een tijdelijke 
genieting van de zonde te hebben, het groter rijkdom achtende dan 

°ln Qumran vinden wij Ollk de.e Mo.es·Messiastypologie, de" eschatologische heilsfiguur. 
de profeet als Moze. [4 Qtest. 4 Qflor. ûe ESJ 393]" 

··HetJohannesevangelie is wellicht geheel gestruktureerd vanuit de visie opJezus als de 
profeet-als-Mo«. [ESJ 391]_ 
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Egyptes schatten dezelfde smaad als de Messias te dragen, want hij 
hield de blik gericht op de misthapodosia, de beloning'. Net als in 
Fil.2:6-11 is er de verzoeking waarin de profeet staat, de verzoeking, 
van de prerogatieven van de hoofse staat te genieten; dat zou een 
opportunistisch genieten van de hamartia [van het falen in de roe
ping, het missen der bestemming] zijn geweest, het uitbaten van een 
eutuchèma, een buitenkansje [een harpagmal]. Ook Mozes moet af
scheid doen van zijn hoge staat [die hij overigens niet echt hééftl] om 
aan zijn roeping te gehoorzamen. Oók voor hem is dat een beslissing, 
die hij in vrijheid voltrekt, meizona plouton hègèsamenos [vgl. ouch 
harpagmon hègèsato]. Riggenbach meent, dat de schrijver mogelij
kerwijs gemeenschap van de man Gods met de preëxistente Christus 
voor ogen heeft gestaan [HOH 209 ERH 370]. Dat gaat wat ver. Eer
der is het een bewijs, dat het voorbeeld in het licht van de vervulling 
wordt gezien [ThWzNT IV,S77]. Het lijden van het kwaad met het 
volk wordt gezien als de smaad van de Messias dragen; dat is het dou
los-zijnl dit slaafzijn is groter njkdom, want ook hier is het perspektief 
de verhoging [vgl. het dio in Fil.2:9]. Mozes houdt zijn blik gericht op 
de misthapodosia, de vergelding des loonsl [vgl. Act.7:17-44]. -

De tweede plaats, die ik naar voren haal, is Apokalyps Joh.15:2-5: 
'En ik zag iets als een zee van glas met vuur vermengd, en de overwin
naars van het beest en van zijn beeld en van het getal van zijn naam, 
staande aan de glazen zee, met de citers Gods. En zij zingen het lied 
van Mozes, de knecht van God en het lied van het Lam, zeggend: 
Groot en wonderbaar zijn uw werken, Here God, Almachtige, 
rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, 
gij, koning der volkerenl 
Wie zou u niet vrezen, Here, 
en uw naam niet verheerlijken? 
Immers gij alleen zijt heilig. 
Want alle volkeren zullen komen 
en 'zullen voor u nedervallen in aanbidding 
omdat uw gerichten openbaar zijn geworden.' 

o'ok hier is de oude geschiedenis profetie, in het 'Eingedenken' ervan 
gaan de eschatologische perspektieven open: voortijd is eindtijd. Als 
daad van God is de doortocht door de Schelfzee grond om uit te zien 
naar de uiteindelijke doortocht. Het oude bevrijdingslied heet hier 
het Lied van Mozes, de doulos tou theou, en van het Lam, het Lied 
van de Knecht en de Messias derhalve. De uittocht uit Egypte is type 
van de bevrijding uit de wereld van vervolging en geweld, van pijni
ging en onrecht. De doortocht door de Schelfzee is voorafbeelding van 
de doortocht van de verlosten door de glazen zee naar het Vaderland, 
de stad die uit de hemel nederdaalt. Het overwinningslied van Mozes 
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is voorbeeld van het grote Zegelied. Mozes als redder is voorbeeld van 
het Lam, de Messias. Dit alles is zo, omdat de daden vanouds grond 
zijn om nieuwe daden van God te verwachten; als God God is, dan zijn 
zijn daden 'typen', 'modellen', 'panden'. Evenals in FiI.2:9-11 is het 
perspektief universeel en kosmisch [ = wereldwijd, niet in de moderne 
zin, maar zo wijd als de bewoonde wereld]. God wordt bezongen als de 
Basileus toon ethoon, de Koning der volkeren. Zijn naam zal door alle 
goiim worden verheerlijkt [vgl. het 'eis' doxan theou patros' in 
FiI.2:11]. Alles loopt uit op een wereldwijde proskynese voor God, 
wiens dikaiomata, wiens tsedakoth [rechtvaardige daden] zijn open
baar ~eworden. Deze universalisering van Gods bedoelingen met 
Israël is het karakteristieke kenmerk van de wijze, waarop Deutero
jesaja de 'profeet als Mozes', de 'èbèd-Adonai' bezingt. Daarin blijkt 
de relevantie van de ~cheppingsouverture in de tora. FiI.2:9-11 is niet 
minder wijd van blik. Alles loopt uit op de 'rehabilitatie' van de 
Schepper, op de doxa van de Vader van alle dingen. 

Bondgenoot tegen het lot 

Als het juist is, dat in FiI.2:6-11 Christus Jezus wordt gezien als de 
doulos als Mozes en wel, op de wijze, waarop Deuterojesaja deze fi
guur universeel interpreteerde, dan wil de hymne niet alleen zeggen, 
dat wij een deelgenoot in het lot hebben, maar ook dat wij een bond
genoot tegen, een redder uit het lot hèbben en verwachten mogen. 
Bovendien blijft dat lot dan ook niet zo vaag als het in de hellenis
tische sfeer is, een fatum, maar het is dan een slavenlot, het lot van 
kleine en geringe mensen, die in de geschiedenis door machtigen 
worden geknecht, uitgebuit en beledigd. De hymne staat dan 
werkelijk in de geschiedenis als een brandend vuurbaken der bevrij
ding. Een ontmythologisering, die uitdraait op een 'Entweltlichung', 
een onthistorisering, verkleint de perspektieven. Er vindt dan een re
duktie op de antropologische 'Geschichtlichkeit' als existentiale 
struktuur van het menselijk Dasein plaats, waarin geen plaats meer is 
voor het universele bevrijdingsevangelie voor alle vermoeiden en 
beladenen, maar waar Gods heilsdaad toch weer opgaat in de geloofs
daad van de mens zelf, die zijn vrijheid op het lot bevecht door zijn 
eigen authenticiteit te belijden en waar te maken. Wij worden losge
haakt van verleden en toekomst, losgemaakt van herinnering en ver
wachting, weggehaald uit de geschiedenis en blijven heel alleen met 
onze formele vrijheid op het toneel achter. Onze historische verant
woordelijkheid gaat te loor. De 'uiterlijkheid' wordt sekundair. En 
'innerlijkheid' voert weer de boventoon. De 'eigenlijke; existentie 
blijkt spoedig onhaalbaar. De geschichtliche vrijheid een doem. 
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Enzovoort, enzovoort, enzovoort. In het 'jargon der eigenlijkheid' [de 
uitdrukking is van Th. W. Adorno] wordt niet anders gedaan, als het 
erop aankomt, dan aan slaven uitgelegd, dat ze 'eigenlijk' vrij zijn. De 
rest is: vrij spel voor Beëlzebul! 
De hymne belijdt jezus als de doulos 'als Mozes'; in en met Hem gaat 

het om bevrijding van slaven uit het diensthuis. De hymne bezingt 
hem als bevrijder, niet uit de historie, maar in de historie. Gods daad 
in Hem maakt de tijd tot een poort, waardoor het Rijk van gerechtig· 
heid en vrede binnentreedt in de geschiedenis. De hymne bezingt dit 
geheim en bezweert het, niet magisch, maar in modo intercessionis. 
Als dat zo is, dan staat deze hymne niet in kontekst van een boven· 
tijdelijke, ideële ethiek, maar in die van een historische bevrijding 
als type van toekomstige, universele bevrijding en zo in de kontekst 
van een ethiek der bevrijding of beter: een strategie der bevrijding. 
Het gaat erom de weg der grote bevrijders, Mozes,jezus, op te gaan en 
dat is een weg, die vraagt af te zien van opportunisme, van roof en ge
weId, van gemakkelijke eer en die eist de keuze voor wat in het volgen
de heet: tapeinoosis, d.i. liefdevolle solidariteit met de vermoei
den en beladenen, de kleinen, geringen en slaven. Dat is de weg van 
de doulos tou theou. Hij is knecht van God door knecht van mènsen te 
zijn. Vandaar dat het nomen regens bij doulos ontbreekt: het geheim 
wordt verzwegen, want het moet worden geraden. Alleen hij raadt 
het, die het van God zelf verneemt, niet te rade gaand bij vlees en 
bloed, maar bij de géést van Zijn daden. Alsjezus zijn grote voorbeeld 
vandouleia heeft gegeven injoh.13, dan duidt Hij dat geheim aan en 
zegt: indien gij dit weet, zalig zijt gij als gij het doet [vers 17]. De ont
fatalisering waarvan deze hymne spreekt is méér dan een mytholo
gische uitdrukking van een antropologische Entscheidung, van Ent
schlossenheit: zij is een historische weg en uitweg, een hodos en 
exodus, waarop de gemeente zich in solidaire douleia en tapeinoosis 
mag bewegen, omdat haar in de godsdaad, in de Messias-doulos de 
toekomstige vrijheid op de voorhand gegeven is, zodat zij het mensen
onmogelijke durft te hopen en doenl Touto froneite en hymin ho kai 
en Christooi Ièsou. De machten zijn onttroond [Ef.6]. De weg is vrij. 
Rest ons voor deze paragraaf een afsluitende beschouwing over de 

woorden: 'de mensen gelijk geworden'. Het Ned.Bijb.Gen. volgt, 
terecht naar mijn mening, de lezing van Nestle en niet die van het, op 
zichzelf zeer belangrijke, Chester Beatty papyrus [P 46], dat van 
'mens' in het enkelvoud spreekt. Het hoeft niet te venvonderen, dat 
ook Marcion dit enkelvoud reeds prefereerde. Marcion immers ziet de 
mens als produkt van de demiurg en vindt in de natuur van de mens 
niets, dat aan de God van de liefde verwant is. Harnack typeert het als 
een ondialektisch ultra -paulinisme. Marcion leert dan ook een streng 
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docetisme. Christus is gekomen om de werken van de duivel te 
verstoren, dat wil zeggen: om de werken van de demiurg-wetgever te 
verstoren [AHD 72-76]. Marcion heeft dus gelezen: en homoioomati 
antroopou genomenos in den zin van: in de uiterlijke gelijkenis van 
een mens verschenen. Ook in Henoch 31:2 betekent en homoioomati 
plus genetivus: lijkend op, uitziende als [Wo Bauer, Wörterbuch sv 
homoiooma]. In werkelijkheid blijft Christus dan een goddelijk 
wezen, een goddelijk wezen onder de vreemde gedaante van een 
mens. Hij lijkt mens maar is het niet. Ookjoh. Schneider geeft in zijn 
artikel homoiooma in ThWzNT V, 196 V. veel te veel toe aan deze 
gnosticerende uitleg, als hij zegt: de aardse morfè was a.h.w. 'die 
Hülle, die seine immer gleichbleibende wesentliche Existenz um
schloss'. Wel voegt hij toe [zonder te zeggen, wat dan wel het verschil 
is]: 'docetische voorstellingen zijn Paulus verrel' [zie ook ELP 94]. 
Terecht legt Lohmeyer een cesuur tussen vers 7c en 7d, die dan ook 

niet hetzelfde zeggen. Genomenos staat tegenover heuretheis en 
anthroopoon tegenover anthroopos. 'Ginesthai en' betekent: in een 
toestand intreden en niet eenvoudig zich bevinden in een toestand 
[JGH 120]. Vers 7c gaat over de intrede van de preëxistente in de 
adamitische mensheid, terwijl vers 7d de historische mens beschouwt: 
het gaat dan in het vervolg over zijn historische weg van zelfverne
dering en gehoorzaamheid tot in de dood. Aan het homoiooma 
mogen wij geen afbreuk doen: de preëxistente gaat in in de gelijkheid 
van mensen, hij 'wordt vlees', hij neemt het mensenleven op zich, giat 
in in de situatie van mens van vIt:es en bloed. Het accent ligt op de 
gelijkheid, ook al houdt het begrip homoiooma ook ongelijkheid in 
[het duidt identiteit van het niet-identieke aan; analogie kan het ook 
betekenen]. De kenoosis is dan ook het ingaan in een vréémde morfè, 
een vreemd homoiooma [het zijn bijna synoniemen I] , vreemd nl. aan 
zijn morfè theou. Hij neemt het 'Gleichbild' aan van een 'Urbild', hij 
werd aan de mensen gelijk. Juist dat kon Marcion daarom niet waar 
laten zijn, omdat de adamsmensheid substantieel, als produkt van de 
demiurg, vreemd is aan de God der liefde en totaliter een duivels
werk. Dan kan homoiooma alleen masker, schijngestalte gaan bete
kenen. De proloog van Johannes echter zegt: eis ta idea èlthen [hij 
kwam tot het zijne]. Dat geldt hier ook. Het menszijn is niet fysisch, 
niet substantieel boos, zodat de mens uit de oude natuur zou moeten 
worden gered. Veeleer geldt hoi idioi auton ou parelabon, maar de 
zijnen hebben hem niet aangenomen. Dat geldt van het woord 
waardoor de schepping geworden is: het kwalificeert de Adamsmens
heid als ongehoorzaam, als doof voor de logos, blind voor het licht. . 
Maar: hórende doof en ziènde blind. Dat is de ernst juist van het 
mis~en der belofte, de hamartia, dat de Ben-Adam er schuld aan 
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heeft. Hij is niet tragisch, maar schuldig, al wordt zijn schuld tot een 
geweldige 'tragiek', omdat schuld altijd uit de hand loopt: het wordt 
een objectieve realiteit van bovenpersoonlijke afmetingen. 

Het 'en homoioomati genomen os' wil nu zeggen: hij is ingegaan in 
deze wereld der adamsmensheid, zoals die in het boze ligt. Hij heeft 
daar werkelijk part en deel aan gekregen, vrijwillig zich begevend in 
deze 'schuldtragiek' . Daarom mag men het homoiooma niet 'drehen 
und deuteIn' [K. Barth, KBP 37]. Barth noemt terecht als parallel 
Rom.8:3: en homoioomati sarkos hamartias [in gelijkheid van het 
zondevlees]. Want ook daar ligt het accent op de gelijkheid van het 
vlees der zonde, waarin God zijn zoon zendt. Het is een merkwaardige 
gewoonte van sommige exegeten juist dát aan de orde te stellen wat 
een bepaalde tekst net niet zegt. Käsemann wil juist vanwege 
Rom.8:3 niet met Gleichbild vertalen, hoewel het uit de kontekst ook 
volgens hem eigenlijk volgt [EKE 75]. want watjezus van de zondaars 
onderscheidt is zijn gehoorzaamheid. Is daarmee echter ontkend, dat 
hierin Fil.2:7cgezegd wordt, dat hij inging in de gelijkheid van mèn· 
sen, in die Art der gefallenen Menschen'? [OCC 183], zoals O. Cull· 
mann zegt [parallel volgens Cullmann Rom.5:14]. Wat zou Jezus' 
gehoorzaamheid betekenen als zij buiten dit 'vlees' zou zijn volbracht? 
De hemelse Adam naar Gods beeld ziet af van de glorie en wordt 
Leemadam in gevallen staat, zwak, kwetsbaar, verzoekbaar; hij doet 
het vrijwillig, omdat de redding en verheerlijking van het menszijn 
niet in een retour à la nature ligt, maar in de radikalisering van dit ge· 
vallen menszijn, niet in een terug, maar in een vooruit. God gaat er in 
de geschiedenis dwars doorheen. Hij blijft er niet buiten. Hij gaat er 
in onder, om er mee op te staan I 
Vandaar ook dat inklusieve meervoud: mensen. Wij willen niet bij 

Chalcedon blijven staan, maar er is niets tegen het nog eens in die 
oude terminologie te zeggen, met name in de terminologie van het 
relatiedogma der zesde eeuw. Dan citeer ik gaarne en met instem· 
ming H. Bavinck [zie HBD lIl, 290]. Bavinck benadrukt dogmatisch 
dat Christus de tweede Adam, hoofd van het menselijk geslacht is. Hij 
moest om zo te zeggen niet één individu tot God terugbrengen, maar 
de mensheid. 'Hij moest het zaad van Abraham aannemen, Hoofd 
van een nieuwe mensheid zijn en eerstgeborene onder vele broeders. 
Daartoe moest hij aannemen een onpersoonlijke menselijke natuur'. 
Dat is de leer der anhypostasia of impersonalitas van de menselijke 
natuur van Christus. Bij Bavink leidt dat niet tot extravaganties als bij 
A. Kuyperen V. Hepp [zie HWV 114,115], waarvan de eerste zei: 'het 
cijfer der mensen is niet door Hem met één vermeerderd' en de 
laatste: 'niet een jood? neen ... zelfs geen mens!' Bavinck echter gaat 
het om het zelfde als waarom het, zoals wij zagen, Barth* gaat: 

103 



1. In de geschiedenis van Jezus' tapeinoosis hebben wij het werkelijk 
met God zelf te doen. Zè is God en niet anders. Hier handelt Gèd! 
[Enhypostasie ]. 

2. De geschiedenis van Jezus heeft een universele draagwijdte en is 
van betekenis voor alle mensen [vgl. BKD IV 2 ' 53]. Anhypo
stasie J. 

Alleen als wij dit 'dogmatisch' vasthouden [d.w.z. als wij dit dogma 
hermeneutisch hanteren!], spreekt de hymne van een nieuwe, àndere 
mensenwereld, waarin alle waarden herwaardeerd, alle dimensies 
omgekeerd zijn. Op die wijze wordt in het oude naturenschema een 
bijbelse gedachte vastgehouden, namelijk die van de plaatsbe
kleding. Het is karakteristiek voor de Ebèd Adonai dat hij oscilleert 
tussen 'individu' en 'volk'. Hij is de tot één gestalte gereduceerde, 
gedestilleerde 'rest', die in de situatie van allen het ene nodige vol
brengt. De plaatsvervanging voltrekt zich altijd in het lijden [zie OCC 
53, 54, HWV 102, 103]. In de woorden en homoioomati anthroopoon 
genomenos is er niet minder aan de orde, dan dat in de vleeswording 
van het woord, in de intrede van de preëxistente in de geschiedenis, 
sprake is van de áánvang van een nieuwe mensheid en een nieuwe 
wereld. [en wel: deze mensheid nieuw, en: deze wereld nieuw]. Er 
wordt een vuur in de geschiedenis geworpen. Touto froneite .... ho 
kai en christooi Ièsou: weest daarop gericht, waarop alle ver
wachting gespannen moet zijn als deze mensenwereld nog véél en 
véél méér 'in Christus' is dan zij al 'in Adam' was! Het oude is voorbij, 
zie het nieuwe is gekomen! 

Het is niet goed het. 'genomenos' _alleen op de geboorte te betrekken. Het kan 
zeker ook vertaald worden als 'optreden onder de mensen'. Het betekent 'in aus
gezeichnetem Sinne den Eintritt in die Geschichte' [ELK 37]. Het gaat om de 
lotsverbondenheid. die de preëxistente aangaat. De theologie mag niet 
gefixeerd raken [of blijven] op de geboorte. De geboorteverhalen [met het teken 
van de maagdelijke geboorte] hebben haggadisch een funktie. als in onze hymne 
de preëxistentie-ouverture. Van een fixatie op het fysische geeft F.W. Beare 
blijk, als hij wil vertalen: 'being bom in this world as all men are bom' met een 
verwijzing naar Ga1.4:4 en naar het Te Deum: · .... thou didst not abhor the 
Virgin's womb' [FBE 83]. Het is e!<egetisch veel beter omgekeerd de 'maagde
lijke geboorte' te verklaren met de woorden 'en homoioomati anthroopoon ge
nomenos' , voorzover deze woorden de aandacht richten op de lotsverbondenheid 
met alle mensen, die de Messias aanging, om hun zo te bereiden het Novum, dat 

·Wij moeten goed bedenken, dat deze leer bij Barth onmogelijk een tekortdoen kan zijn 
aan het menszijn van Christus; bij hem maakt zij juist do~atische visies als in de leer van 
het geweten van 1928 en de antropologie van KD IIIZ[1948] mogelijk. want beoogd is de 
eschatologische inklusiviteit. Van de mens geldt in Christus. dat hij niet door een archa· 
ïsche erfenis wordt bepaald [zoals bij Freud]. maar door de God van Jezus Christus als zijn 
omega [t 928] en alfa [1948]. 
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opschiet uit dorre aarde, als vrucht uit een maagdelijke schoot. Als een wOnder· 
toch gegroeid. Maar wij weten zelf niet hoe [Mark.4:27]. Het teken verwijst. De 
zaak verheldert. 

9 Bij de geringen 

De rmjwt1lige deelgenoot 

'Het is beter vers 7 en 8 niet als een samenhangende volgorde op te 
vatten, maar als twee op verschillende niveau's getrokken parallellen, 
die in de grond van de zaak dezelfde gebeurtenis beschrijven. Wat 
aan de mens]ezus toekomt in zijn verdeemoediging dat is alleen maar 
de reflex van wat de goddelijke overkomt in zijn ontlediging' [Karl 
Barth, KBP 59]. Met andere woorden: de 'mythische' kenoosis beo 
schrijft hetzelfde als waarom het in het volgende gaat: de zelfver
nederingvan de mens]ezus. In mythische vorm wordt gezegd, dat de 
preëxistente vrijwillig afstand deed van de goddelijke prerogatieven 
en mens-onder· mensen werd om plaatsvervangend het slavenbestaan 
op zich te nemen. Wat]ezus overkomt in het vlees heeft hij vrijwillig 
op zich genomen. Het overkomt hem en toch is het zijn eigen daad. 
Dit is de ontroerde erkenning van getuigen: Hij deed dit uit trouw, 
uit liefde - hij ging deze weg waarachtig niet ten bate van zichzelf, 
maar terwille van de mensen. Het is dan ook naar mijn mening zeer 
oppervlakkig te stellen, dat de zaak van de plaatsvervanging ont· 
breekt, omdat het voorzetsel hyper ontbreekt. Het homoiooma an· 
throopoon van vers 7c staat zakelijk gelijk aan het hyper polIoon. Wij 
hebben terecht aan de lijdende knecht des Heren gedacht. Kierke· 
gaard " merkt naar aanleiding van vers 7d en 8 in zijn dagboek op: 
Christus vernederde zichzelf, niet, hij wêrd vernederd. 0, oneindige 
verhevenheid, waarvan met kategorische noodzakelijkheid geldt: er 
was in de hemel, noch op aarde, noch in de afgrond iemand, die hem 
kon vernederen. Hij vernederde zichzelf. Daarin Iigt'immers Christus' 
oneindige kwalitatieve onderscheid met elk ander mens, dat hij bij 
iedere vernedering, die hij ondergaat, onvoorwaardelijk zelf moet in· 
willigen, toestemmen, goedkeuren, dat hij zich aan diê vernedering 
wil onderwerpen. Dit is de oneindige verhevenheid boven het lijden, 
maar tegelijkertijd het kwalitatief oneindig intensievere lijden' [geci· 
teerd naar KBP 58v]. 
Wij zouden tekort doen aan Kierkegaard, als wij dit citaat zo opvat· 

ten, dat Christus tot het antropologische voorbeeld wordt van de 
ethische keuze van het individu voor zichzelf, zoals Kierkegaard dat 
noemt, en waarin het individu zichzelf, zijn driften, zijn omgeving, 
kortom alles wat hem van buitenaf of van binnenuit fataal schijnt te 
bepalen op zijn eigen verantwoording neemt: de beslissing die vooraf· 
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gaat aan alle konkrete ethische keuzen, de beslissing die in elke kon
krete ethische keuze dan ook herhaald en bevestigd wordt [zie SKE 
368 v]. Ik heb de indruk, dat Käsemann Barth te veel in deze richting 
trekt, als hij, zelf alle accent leggend op het 'gehoorzaam' spreekt van 
de Entschlossenheit waarmee jezus zich in zijn douleia aan het fatum' 
onderdanig stelt en deze manifestatie van de gehoorzame het eigen
lijke eschatologische Ereignis noemt. Kierkegaard spreekt juist van 
een oneindig kwalitatief verschil tussen Christus en iêdere andere 
mens; dus ook de ethische, 'eigenlijke' mens. Bovendien wijst Kierke
gaard in het stuk, dat ik uit Entweder-Oder weergaf de mysticus af, 
omdat die de medemens afschrijft, met wie hij geen verhouding wil 
hebben [SKE 360]. En het zou wel eens kunnen zijn, dat Heideggers 
weg nergens anders uit kan komen dan juist in de mystiek. 
Christus heel andersl Hij kwam juist in de gelijkheid der mensen, 

hyper polIoon. Er gaat een ongekende kracht, een kwalitatieve 
versterking van het moreel der geknechten uit van iemand, die 
vrijwillig, uit solidariteit de situatie van onvrijheid, van vermoeid
heid, van beladenheid deelt. Iemand die alles op zich laat aanlopen 
en zegt: Ik stel mijn aangezicht tot een keisteen Ues.50:7], sla mij 
maar, hier is mijn rug; trek mij de baard uit, hier zijn mijn wangen; 
spuw mij maar, hier is mijn gelaat [vers 6]. Daar gaat bevrijding van 
uit. De toestand van de kleinen en geringen wordt erdoor veranderd, 
subjektief maar ook objektief! Er is iemand die vrijwillig hun situatie 
deelt en die ertegen opgewassen is. Slag op slag treft nu juist hem, 
want dit is ongehoord. De verdrukker herkent feilloos het gevaar: sic 
incipit vita'nova en daarom woedt hij uitgerekend tegen de spelbre
ker, deze grensganger. Dit is het tsaddik-zijn: zo een mens richt 
temidden van onrecht en geweld een teken op van menselijke waar
digheid, op de enige plaats waar zo een teken kàn worden opgericht, 
in verzet tegen de zg. fatale, maarin feite zondige machten der gewel
denarij, doordat hij met de gevolgen, die zijn vrijwillig delen van het 
lot der slaven heeft [het razen en woeden van het geweld juist tegen 
hem], bewijst dat hier geen blind lot raast, maar een bewuste, verdor
ven wil, bewijst dat het hier gaat om schuld en zonde. Zo wordt de 
tegenstander ontmaskerd. De Satan valt met een slag uit de hemel, en 
zie: het is de Farao en zijn paleis, geen godheid, maar een man van 
vlees en bloed, En de armen prijzen de tsaddik: Hij deed dit vrijwillig, 
Hij had een godenleven kunnen leiden aan het hof der elohim, maar 
Hij deed er afstand van voor ons. Hij kwam uit zichzelf en zei: Sla mij 
maarl Zo is de zachtmoedigste van aÏle mensen [In Num.12:3 wordt 
dit van Mozes gezegd]. 

'Werkelijk menselijke grootheid, êchte godgelijkheid van de mens is 
alleen nog maar te zien in een tsaddik, een rechtvaardige; beter 
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gezegd: een beproefde, een mens die in de proef staande blijft, een 
mens, die het goed-zijn, het waar-zijn, het schoon-zijn van het leven 
tegen alle schijn van tegendeel in staande houdt en zo zelf staande 
wordt gehouden [ -1- Zo een tsaddik wordt door zijn naaste vrienden 
zelfs in de steek gelaten, omdat zijn verbijstering hun onbegrijpelijk 
wordt. Zij kunnen als de vrienden van Job, daarin alleen nog maar 
negatie en zonde zien en menen waarachtig tegen zulk een aange
vochten tsaddik de grootheid en de goedheid van 'God' te moeten ver
dedigen' [KKE 576]. Van de Ebêd-Adonai wordt gezegd: 'wij hielden 
hem voor een geplaagde, een door. God geslagene en verdrukte' 
[Jes.53:4]. Van Jezus wordt verhaald, dat bij zijn gang naar het kruis 
overpriesters, oudsten en schriftgeleerden spotten: 'anderen heeft hij 
gered, zichzelfkan hij niet redden .... hij heeft zijn vertrouwen op God 
gesteld, laat die Hem nu verlossen' [Matth.27:42v]. Zo openbaart 
deze tsaddik dat Zijn God, de Waarachtige God, gans anders is. 
Daartoe is Hij vrijwillig gekomen. Hij liet alles op zich aanlopen en 
redde zichzelf niet. En juist daarin is Hij beeld van Godl 

In vers 7d en 8 handelt het over watjezus in zijn geschiedenis onder 
de mensen overkwam. De onderste parallel wordt getrokken en niet 
een volgend stadium beschreven. De stemmen van de fuga klinken 
tegelijkertijd. Wat aan de knecht wordt aangedaan, als hij eenmaal 
gekomen is, geschiedt met een noodlottige noodwendigheid, het moet 
blijkbaar zo geschieden, dat schijnt 'onder mensen' niet anders moge
lijk te zijn. 'Op Golgotha komt het tot een uitbreken van wat vlees
wording betekent' [K. Barth, KBP 59]. 

De Plaatsbekleder 

Bekijken wij nu eerst de tekst zelf wat nader. Eerst vers 7d: kai 
schèmati heuretheis hoos anthroopos. Onder de exegeten is er vrijwel 
eenstemmigheid over de betekenis vim schèma: habitus, houding. 
Käsemann zegt: Erscheinungsweise [EKE 76], hetgeen het Ned. Bijb. 
Gen. met zijn vertaling 'uiterlijk' beaamt. Bedoeld is, dat hij door zijn 
tijdgenoten is ervaren als een mens van gelijke beweging als zij zelf. 
Het werkwoord heuriskomai drukt de kenbaarheid, de ervaarbaar
heid, de bewijsbaarheid uit [JGH 121]: het schèma is de meer aktieve 
zijde van het homoiooma: Jezus betoonde zich een mem als andere 
mensen. Zijn historische houding is bedoeld, zoals hij zich uitte in 
woord en werk [ELK 38]. Nu zegt Lohmeyer echter, dat heuriskomai 
hoos geen goed grieks zou zijn en dat hoos derhalve bij anthroopos 
moet worden getrokken, zodat wij hier een arameïserend grieks heb
ben, dat kebarnasj ['als een mensenzoon'] wil weergeven. Zo worden 
wij op min of meer geheimzinnige wijze verwezen naar de mensenzoon 
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van Daniël 7 [ELK 38-41, ELP 94v]. Käsemann noemt dit een 
onbekommerde gewelddadigheid zonder weerga [EKE 53]. Deze ver
klaring heeft weinig weerklank gevonden [zie ook HMP 53], al wordt 
zij nog door Schmauch als juist verondersteld [WSW 42]. Wij voor ons 
geloven niet, dat de verbinding van de christuspsalm met de voorstel
ling van dé mensenzoon aan dit woordje hoos hangt. WaarschijJllijk is 
inderdaad Lohmeyers verklaring onjuist en dienen wij eenvoudig te 
vertalen: in zijn uiterlijk als een mens bevonden [ = als een mens is hij 
ontmoet door zijn tijdgenoten]. Dit neemt echter niet weg dat 
Lohmeyer inhoudelijk gelijk heeft: ook Oscar Cullmann legt de ver
binding met de mensenzoon van Daniël 7, zonder dit echter aan het 
woordje hoos op te hangen. Hij heeft veel meer het geheel van vers 8 
op het oog [zie OCC 183]. Gnilka's bewering, dat Lohmeyer ongelijk 
heeft met de identifikatie van de mens [van vers 7d] met de figuur 
'kebarnasj' van Daniël 7 omdat dit de 'Zielrichtung auf reales 
Menschsein hin widerspricht' is onjuist. Op zijn hoogst is Lohmeyers 
grammatika Ie argument niet juist. Maar daaraan hangt de zaak van 
de identifikatie niet. . 
Wat etapeinoosen heauton betreft het volgende. Weer valt het 

heauton op, dat, hoewel nu niet vooropgesteld, het vrijwillig karakter 
van de vernedering wil weergeven. De stam 'tapein'- komt in Filip
penzen vier maal voor, afgezien van onze plaats, in: 
a. Fil.2:3 tèi tapeinofrosynèi allèlous hègoumenoi hyperechontas 
heautoon. NBG: in ootmoedigheid achte de een de ander uitnemen
der dan zichzelf. Juist vanwege deze paraenese citeert Paulus de 
christushymne. Voor hem is dus de zin etapeinoosen heauton een 
kernsatz. Dat betekent echter niet, dat de tapeinoosis van Jezus een
voudig ter imitatie wordt ten voorbeeld gesteld. Het gaat, zagen wij, 
veeleer om een zich richten op die dingen, waarop men zich zijnde in 
Christus moet richten: een wijze van God dienen die past bij de mes
siaanse staat en dat veronderstelt in de gemeente, als messiaans orga
nisme, een dienstvaardige verhouding tussen de verschillende leden, 
die elk hun rol, funktie, charisma hebben om zo samen werkelijk een 
sooma, een lichaam te zijn, dat organisch funktioneert. J. Th.M. 
Naastepad drukt dit fraai uit in zijn boek over de Efezebrief: 'eer
biedigen is, dat men van elkaar afweet. Men kent daardoor de plaats 
van een ander en zodoende ook zijn eigen plaats. Niets maakt tenslot
te zo gelukkig als dat men zijn plaats weet. De klarinettist die naast de 
man met de dwarsfluit zit in het orkest eerbiedigt zijn medespeler .. Hij 
heeft geen achting voor zijn moreel, maar voor de partij die hij te 
blazen heeft. Ook de wederzijdse eerbied is hier ambachtelijk. Er 
wordt van ons niet gevraagd dat wij elkaar hoogachten op morele 
gronden. Ook hier geldt: oordeelt niet I Want iemand hoogachten om 
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zijn moraal en zijn ethos is óók oordelen. Waar halen wij de moed 
vandaan?' [TNS 127]. De leden der gemeente zitten samen op de 
vlakke werkvloer, niemand boven een ander, en stellen zich op elkaar 
in om zo hun dienst aan de wereld beter te kunnen vervullen. Als ik 
mee wil doen en op tijd invallen, moet ik luisteren naar de andere 
partijen. Dan vormen wij een sooma, een funktioneel organisme. In 
dit messiaans samenspel van punt en kontrapunt gaat het door har· 
monie en disharmonie heen om de dynamische lijn. Alle zedelijke 
hoogmoed, het neerzien op anderen en de zelfverheffing, worden 
doorbroken, want God en de naaste worden, in één bewogen bewe
ging, gediend met alle krachten. Ook de krachten, die losgeraakt uit 
dit verband, zo schadelijk kunnen werken. En dat zijn niet die aan
driften, die vanuit de bestaande wet en orde als kwalijk, als boos 
bekend staan [want dat is een morele ideologie der heersers, een wet
tisch onderdrukkingssysteemi], maar ook en juist de te goeder naam 
en faam bekend staande eigenschappen, waar men zoveel van ver
wacht. Kortom, deze tekst zegt, dat de Filippenzen qua schèma mens 
moeten zijn als]ezus, niet imiterenderwijze, maar funktionerende in 
de ruimte waarin zij door Hem gezet zijn. De zin betekent: in een 
denkwijze, waarbij geen lid tot het andere zegt: ik heb u niet nodig 
[IKor.12: 12-31], maar waarin juist ieder de ander uitnemender acht 
dan zichzelf, omdat de leden, de organen elkaar nodig hebben: in zo 
een tapeinofrosynè alleen is het mogelijk lichaam van de Christus te 
zijn, samen te lijden, samen trouw te zijn en samen eer te behalen in 
de dienst der diakonia. De paraenese is geen morele vermaning, veel
eer een 'messiaanse bemoediging' een 'strategische aanwijzing' voor 
de avant-garde van Gods revolutie in de Messias. 
De woordstam van tapeinos betekent namelijk niet, althans niet 

primair, nederigheid in ethische zin, maar eenvoudig: laag, vlak, be
neden, onbeduidend, gering. Als in Luk.3:5 gezegd wordt dat bergen 
en heuvelen geslecht worden, wordt het werkwoord vlakmaken, 
d.w.z. tapeinoun gebruikt. Maria zingt, dat de Heer heeft omgezien 
naar haar lage staat, haar geringheid, de tapeinoosis tès doulès [I] 
autou [Luk. 1 :48], de positie dus van een 'dienstmeid', die haar meer
deren heeft te gehoorzamen; onder haar is niemand. Van deze 
primaire betekenis weet ook Paulus in: 
b. Fil. 4:2 oida kai tapeinousthai, oida kai perisseuein; NBG: ik weet 
wat armoede is en ik weet wat overvloed is. Het zou zeker niet onjuist 
zijn 'etapeinoosen heauton' in Fil.2 te vertalen met: hij werd vrijwillig 
arm, want tapeinoun is letterlijk: aan de grond zitten. In 2 Kron.8:9 
heet hetzelfde dan ook: eptoocheusen, dat is: hij werd arm. Natuur
lijk is in het woord de gezindheid die achter zo eeri daad van zelfover
gave ligt mee ingesloten; vandaar de betekenis nederig, ootmoedig. 
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Daarbij hebben wij echter te bedenken, dat de positieve waardering 
van die gezindheid typisch voor het nieuwe testament is. In de grieks· 
hellenistische wereld tendeert de betekenis in malam partem - slaaf
se gezindheid, laag bij de grond [men vergelijke ons woord proleet en 
proletig]. Iemand tapeinoun is dan ook iemand onderdrukken, klein
maken, vernederen. Vandaar ook wat in de griekse wereld to 
lupeisthai kai to tapeinoun heauton geldt als onnuttig, onverstandig 
en zinloos [Plutarchus). In Spreuken 13:7 [LXX] staat tapeinountes 
tegenover ploutizontes. Konklusie: bij het vertalen van etapeinoosen 
heauton mogen de konnotaties: hij werd vrijwillig arm, hij verlaagde 
zichzelf, niet worden vergeten. De ethische glans, die deze daad heeft, 
bel;1oort tot het geheim. Het is gevaarlijk daarop met een vertaling als 
'hij verootmoedigde zichzelf, 'hij vernederde zichzelf voorbarig en al 
te snel vooruit te grijpen. Er treedt dan een acute existentialisering 
op, die in de tekst niet bedoeld is. [Voor de gegevens zie men 
ThWzNT VIII, 1 v.v., Grundmann]. 
c. Fil.3:21 metaschèmatisei to sooma tès tapeinooseoos hèmoon 
symmorfon tooi soomati tès doxès autou; NBG: die ons vernederd 
lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijkt lichaam 
gelijkvormig wordt. Dit is het eschatologische uitzicht, dat Paulus aan 
de 'niet vele machtigen, niet vele edelen' [1 Kor. 1 :26]. waaruit ook in 
Filippi de gemeente bestaat, mag bieden. Het is de vervulling van de 
evangelische belofte, die wij vinden in het Magnificat [Luk.3:5] en in 
de beroemde woorden vanjezus: wie zichzelf verhoogt zal wórden ver
nederd, wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden [Matth.23:12, 
Luk. 14: 11, 18: 14]. Van die belofte is reeds het Oude Testament vol. 
De spreuk: voor de val is het hart van de mens hoogmoedig, maar oot
moed gaat vooraf aan de eer [kai pro doxès tapeinoutai, Spr.18: 12 
LXX], vat een ervaring van Israël in een eeuwenlange omgang met 
Adonai samen. Het is geen morele vermaning, maar savoir vivre op
gedaan in voeling met Gods bevrijdend handelen. De exodus is 
daarvan het oerbeeld: slaven blijken kinderen van God. Ook 
Deuterojesaja weet hiervan: de Heer heeft zijn volk getroost en zich 
over zijn ellendigen [tapeinous] ontfermd [Jes.49: 13]. De tapeinoi zijn 
de ellendigen. 'Op zulken sla Ik acht, op de ellendige [ton tapeinon], 
de verslagene van geest eri wie voor zijn woord beeft' [Jes.66:2]. Einge· 
denken van de exodus is het motief van deze hoop op de Umwertung 
aller Werte. Natuurlijk is met het sooma der vernedering het sterfe
lijke, kwetsbare lichaam bedoeld, het nooddruftige lijf, want de ver
nedering der geringen geschiedt altijd primair op het materieel-vitale 
vlak en van daaruit wordt hij als mens verder kapot gemaakt, moreel 
geschonden, geproletariseerd. Aan kwetsbare mensen wordt chanta
ge met de schaarste bedreven. Zij worden in doodsangst en 
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schuldgevoelens ten onder gehouden. Dat is hun tapeinoosis. En dat 
zal ophouden. dat zal anders worden. Als de Messias uit de hemel 
komt. alssootèr - wij hebben óók een sootèr. zegt Paulus. - dan zal 
Hij die armzalige lichamen en die gedemoraliseerde proletenzielen 
verheffen uit het stof en gelijkmaken aan zijn eigen. langs dezelfde 
weg der tapeinoosis verkregen. doxa! Wij zien hier dus ook. dat de 
charis. die aan de knecht in zijn zelfverlaging wordt geschonken. niet 
zijn exklusieve prerogatief is. geen 'onmededeelbare eigenschap'. 
maar juist een charisma. dat hij mag uitdelen. omdat hij kyrios is. 
d.i. Heer van het al [de almachtige messiaanse volkstribuun!]. Want 
er staat: hij zal dat doen naar de kracht. waarmee hij alle dingen aan 
zich kan onderwerpen. dus met die energie. die dynamis die hij als 
kyrios ontvangt. Daarom is het theologisch onzin. de samenhang die 
Cullmann ziet met Romeinen 5 [bijv. vers 19] af te wijzen met het 
argument: 'Der Vergleich mit Röm. 5 vermag deswegen nicht ganz zu 
überzeugen. weil dort die Zusammengehörigkeit von Adam·Anthro· 
pos und den übrigen Menschen den Gedankengang bestimmt. 
während im Lied der Ausblick auf die Menschen ja nicht da ist' [JGH 
123]. Dat geldt alleen als men het lied uit zijn kontekst haalt en ervan 
uitgaat. dat wij het lied beter begrijpen dan Paulus. die er zoveel 
dichter bij stond en het juist in de genoemde richting van Rom.5 uit· 
legt door het gebruik dat hij ervan maakt. Daar zullen wij maar niet 
aan meedoen! 

De kyrios heeft de macht en de kracht om de revolutie van God te· 
weeg te brengen en de kleinen en geringen. wier broeder hij werd. te 
verhogen. te bevrijden en tot eer te verheffen. Er is dus wel degelijk 
een samenhang tussen de Ben·Adam en de andere mensen. Die 
samenhang staat in het perspektief van het 'symmorfos·. Hij werd hun 
gelijk. omdat zij hem gelijk zouden worden. Daaraan ontspringt zelfs 
het vrolijke, het verheffende, het hymnische van het lied. 

Volgens Cullmann [QCC 182 v] laat vers 8 vooral zien, dat Christus 
de ebed·Adonai·rol op zich nam. Als antitypos van Adam zijn zowel 
zijn kenoosis als zijn tapeinoosis bewijzen van zijn gehoorzaamheid. 
Juist die gehoorzaamheid karakteriseert hem als antitype, want 
Adams zonde was ongehoorzaamheid. Hij wilde als Elohim zijn. De 
Mensenzoon niet, die vernedert zichzelf. En deze twee dingen zijn één 
zaak: het zijn parallellen op verschillende hoogten [Barth], geen 
fasen. De hymne is fugatisch. Zo legt de hymne getuigenis af van een 
Messias. die Ben·Adam is; zijn dienst van lijden en verheerlijking 
heeft de 'velen' op het oog. Hij is de 'mensheid' [anthroopoon!], als dit 
abstrakte woord er even mee door mag. Verder getuigt het lied van 
een Messias, die knecht des Heren is, want zijn gehoorzaamheid gaat 
tot in de dood, de kruisdood. D.w.z. het heil kan niet meer verwacht 
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worden van het davidisch koningschap, laat staan van welke gevestig
de politieke macht ook. Immers op het konkrete falen der koningen 
hebben de profeten gereageerd met de voorzegging van één, die de 
zalving wel zal vervullen: de èbèd Adonai. Deze knecht heeft een 
dubbele taak: het dragen van de zondelast van het volk om hen vrij te 
maken van schuld en het openbaren van zichzel( als licht der goiim. 
Vers 8 gaat met name over het lijden van de knecht, als gehoorzame, 
als solidaire met de kleinen en geringen, om wier bevrijding het gaat, 
maar die door de koningen verkocht en verraden zijn. De voorstelling, 
dat hij antitype van Adam is wordt verbonden met de idee van de 
Mensenzoon zoals die bij Daniël en Henoch is opgekomen. Bij de 
tweede volkskrisis, de syrische, wanhoopt men niet alleen aan het 
koningschap, zoals bij de eerste krisis [de babylonische]. maar ook 
aan de aardse mens, ho prootos a?throopos ek tès choïkos 
[1 Kor. 15:47] begint men te vertwijfelen: de aarde kan niet meer van
uit de aarde verlost worden. In die tijden van angst en vertwijfeling, 
van fobisch nihilisme, * hield een kleine groep toch vast aan de hoop 
op de God der exodus en dat kreeg gestalte in de figuur van de Men
senzoon, die van boven komt, ** die preëxistent is, de hemelse Ben
Adam. Deze gestalte neemt de trekken van de èbèd-Adonai in zich 
op. Hij ishodeuteros anthroopos ex ouranou [1 Kor.15:47]. De twee
de is de laatste, de eschatos, de uiteindelijke - en daarom de primai
re, de preëxistente die er al was vóór de eerste. Er is echter geen mis
verstand mogelijk: deze vertikale verwachting wordt gedragen door 
een groep kleinen en geringen, een minoriteit. Alleen ter wille van de 
hopelozen, de vertwijfelden, de ani en dal, is-deze hoop de profeten 
gegeven. Zij kan ook niet van de tapeinos vervreemd worden. Daarom 
staat er geschreven en wordt er gezongen: etapez'noosen heauton! 

Terecht zegt Cullmann, dat de plaatsbekledingsgedachte gemeen
schappelijk is aan lijdende knecht en Mensenzoon. Dat wordt in vers 8 
bewezen door de gehoorzaamheid van de Messias tot in de 
[kruis]dood. Want alleen komend tot waar vernederde en vertrapte 
mensen smadelijk, als misdadigers, als proleten worden kapotge-

*Bloch zegt. dat ook in onze tijd van 'pluralistische verveling' in het Westen en 'mono
lithische verveling' in het Oosten. deze verveling tot vertwijfeling kan worden. 'Es könnte 
ein Zustand eintreten. Wie in den eTsten christlichen Jahrhunderten ader in den Vor
christlichen Jahrhunderten. ein Zustand rasender Todesangst' [Neues Forum, Feruari 
1976, p. 128]. Hier ligt de aktualiteit van het kerygtna omtrent de doulos kyrios. 

""In Daniël 7: 13 wordt de ·ke·barnasj' tot de Oude van Dagen gebracht. hij wordt geintro· 
niseerd. De beweging is er daar nog één van onder naar boven. In de evangeiiën echter 
wordt bij het komen van de Mensenzoon aan een neerwaaTtse beweging gedacht. van 
boven naar onder. [J. Jeremias, DN 260]. 
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maakt, kan de Messias zijn totale solidariteit bewijzen. Dáár alleen 
kan, in alle vertwijfeling, opnieuw, door een wonder, mens·zijn gebo
ren worden. Daarom deelt de eschatos Adam ex ouranou neer [neer
waarts!] in het doodsleven om zo, juist zo, en dáár, juist daar, en zó en 
dáár alleen een pneuma zooöpoioun, een levenwèkkende geest te zijn 
[lKor.15:45v.v.]. Wie sinds Christus, wie en Chris tooi het heil, de 
opheffing van knechting en vernedering, de sjaloom nog durft te ver· 
wachten van 'prinsen' [psalm 146:2] is naief, weet van de prins geen 
kwaad en is schijnheilig. Touto froneite ho kai en Christooi Ièsou! 
Richt u op wat sinds Hem, wat in Hem klaar en waar is. De àndere 
mens moet uit de hemel komen, van bóven geboren, en levenwekkend 
zich voegen bij de ten dode gedoemden, hun lot delend, dan pas 
zullen er perspektieven van bevrijding opengaan. Zo stierf de hoop 
niet in tijden der grootste vertwijfeling. 

Om Jezus als tapeinos beter te verstaan moeten wij hem zien op de 
achtergrond van de doulos van Adonai. Achter de gestalte van dit 
exilisch wensmysterie rijst de figuur van Mozes op, vooral zoals hij in 
de deuteronomistische traditie wordt getekend. Als Jezus in de 
heilandsroep [Mauh.11 :29] zichzelf praüs kai tapeinos tèi kardiai 
noemt, verwijst NestJe terecht naar Numeri 12:3, waar van Mozes, i~ 
de LXX, geschreven staat: praüs sfodra para pantas tous 
anthroopous tous ontas epi tès gès. Dat wil niet zeggen, dat Mozes 
geen affekten kende, die met dit beeld strijdig lijken. In het voor
gaande hoofdstuk, Numeri 11:11, wordt van Mozes verteld, dat hij 
God verwijten maakt op heftige toon: 'Waarom hebt gij uw knecht 
slecht behandeld en waarom heb ik geen genade gevonden in uw 
ogen, dat Gij de last van dit hele volk op mij legt?' Von Rad noemt 
Numeri 11: 10v.v. het prometheïsche, jonge beeld van Mozes en stelt 
er de deuteronomistische visie tegenover, die dan in samenhang met 
Numeri 12:3 staat [GRA I, 293]. Dat zai' zeker juist zijn, al laat zich 
toch heel wel denken, dat juist zo een opbruisende Mozes, die de 

sterkste van alle affekten kent, de toorn der hoop [Exodus 2: 12]. op de 
lange wtg van zijn dienst getemd wordt [zonder de hoop te verliezen, 
dus niet sadder and wiser]. Hij leert gehoorzaamheid uit wat hij lijdt. 
Hij leen, dat de bevrijder en profeet inderdaad de last van het volk 
moet dragen. Aan de boom van zijn verzet rijpt de vrucht van zijn 
overgave: zo ligt de samenhang tussen Widerstand und Ergebung. 
Vooral bij begrippen als zachtmoedigheid en nederigheid is het 
gevaar groot, dat zij in het gevoelsleven worden gelegd en daar ver
sentimentaliseren. Mozes leert wat het betekent, dat hij door God tot 
dienaar en helper van dit volk is gekozen. Dat eist gehoorzaamheid in 
de gekwalificeerde zin van het woord: een grote mate van sensibiliteit 
voor wat in het volk leeft ... en sterft, wat het hoopt. .. en waaraan het 
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wanhoopt, wat het bezielt. .. en wat het tot vertwijfeling brengt. 
Zàchtmoedigheidl In die dienst is Mozes gesteld, dat leert hij op zijn 
weg, door schade en schande. Het is werkelijk overbodig te vragen 
aan wie Mozes hypèkoös is. Hij moet oren krijgen voor de dingen, die 
Adonai hoort: het gekerm van mensen in slavernij [Exodus 2:23·25], 
voor het messiaanse verlangen dat daarin ongeartikuleerd opklinkt, 
maar waarvan de slaaf zich niet bewust is en waarop bij de minste of 
geringste tegenslag op de uitweg niet eens een beroep kan worden 
gedaan. Het is er ver vandaan, dat Mozes moef1eren alleen vriende· 
lijke, blijde gevoelens te hebben, alsof hij succes in zaken beogen zou 
door de power of positive thinking. 

Mozes is zeker ook, hoe kan het anders, een destruktief karakter, beo 
paald niet zonder meer een konstruktief mens, hij kent de power of 
.negative thinking. :Walter Benjamin schreef eens: 'Het destruktieve 
karakter heeft het bewustzijn van de historische mens, wiens grondaf
fekt een onbedwingbaar wantrouwen is in de gang der dingen en de 
bereidwilligheid waarmee hij elk moment daarvan notitie neemt, dat 
alles verkeerd kan gaan. Vandaar dat het destruktieve karakter de 
betrouwbaarheid zelf is. Het destruktieve karakter ziet niets durends. 
Maar daarom juist ziet het overal wegen. Waar andere op muren of 
gebergten stuiten, ook daar ziet hij een weg. Omdat hij overal een weg 
ziet, heeft hij ook overal iets uit de weg te ruimen [-]. Het bestaande 
maakt hij tot een ruïne, niet om de ruïne, maar om de weg, die door 
haar heentrekt' [WBI 311 v]. - Dit is natuurlijk geen karakteristiek 
van Mozes [eerder vanjozua, als wij Thomas Mann zouden mogen ge
loven]. Hitler vreesde in zijn clairvoyante waanzin deze geest der be
vrijding, zoals hij leeft in het jodendom , het kommunisme en bij allen 
die onder beslag zijn geraakt, erkend of niet, van tora en profeten. Hij 
HitIer, was de grote opbouwer, een konstruktieve figuur, die het 
derde, duizendjarige Rijk gestalte zou geven, geroepen door de voor
zienigheid om de strijd aan te binden tegen de negatieve geesten, de 
destruktieve karakters. Wij weten waar het op uitliep. Laten wij 
echter goed bedenken, dat Benjamin zonder Mozes, de man die een 
uitweg zag en ging en die met zijn staf obstakel na obstakel opruimde 
en die de reële, ontwijfelbare vleespotten van het bestaande achter 
zich liet om zich op weg te maken .... , dat Walter Benjamin zonder 
'Mozes en de profeten' niet had geschreven wat hij heeft geschreve!1. 
Wat op de weg van Mozes nu, hier bovenuit, steeds duidelijker 

wordt, is, dat de profeet 'als Mozes' [Deut.18: 18], die aan zijn op
dracht gehoorzaamt, om de dienaar van velen te worden, om solidair 
te zijn met het slavenvolk, zelf de eerste is om te lijden onder de 
'zonden' van dit volk. Het slavenvolk is inderdaad een proletenvolk, 
het is door en door gedémoraliseerd, het is van zichzelf vervreemd, het 
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is zijn eigen ergste vijand, geheel en al doorziekt van de dwangmatig
heid vreemde heren en baäls te moeten en te willen dienen. Het is 
door zijn verleden onherstelbaar geruïneerd, ook in de geest, totaal 
uiterlijk en innerlijk, ongeschikt om vrij te zijn of zelfs maar iets vrijer 
te worden [Dit te beseffen is wijsheid der tapeinoi onder elkaar; het 
toegeven aan de machtige, die er de oorzaak van is, is een heel andere 
zaak]. Daarom is er geen eenzamer plek dan bij de geringen. Wie 
met hen is als geroepen profeet, tegen wil en dank [hoe anders?]. diens 
leven zal dan ook zijn een lutron anti pölloon, een losprijs van de 
massa [Mark.l0:45]. Hetkan niet anders, dan dat hij, als ware hij het 
die het volk, de massa had gebaard, het op zijn armen de vrijheid in 
moet dragen, als een moeder, als een herder [Num.ll:1l-17]. De last 
is op hem, want er is niemand die nog maar iets dragen of verdragen 
kan. De massa is aan het eindel Het beeld van Mozes in Deuteronomi
um wordt geheel en al beheerst door dit middelaarschap. Alleen 
Mozes zelf verkeert direkt met het verterende vuur der bevi'ijding, met 
Adonai zelf, want het volk vreest erdoor verzengd en vernietigd te 
worden [Deut.5:20-27]. Ze hebben er nauwelijks weet van. Dat is de 
'zonde', het falen, het missen, het zinloos barnen der leegte, de angst 
voor de vrijheid. De eeuwige neiging vreemde goden te aanbidden, is 
een uiting van de proletenziel, die liever de zekerheid van de vleespot 
heeft [pereat mundusl] dan het avontuur met de Trekgod. Zelfs de 
geluksgevoelens zijn geperverteerd: het volk meent gelukkig te zijn als 
het aan vreemde wetten gehoorzaamt en daarmee iets verdient. 
Zonde is, dat de vervreemding niet als een vervreemding bewust 
wordt, omdat er geen fiducie is in de trouw van de bevrijder. Mozes 
en Adonai, Adonai en Mozes verkeren als vrienden met elkaar, samen 
lijdend onder het volk, voor wie zij er samen zonder reserve zijn, maar 
het wordt niet herkend, niet erkend. Gemor; gemurmel, gekanker 
allerwegen I Eenzaam draagt Mozes de last met Hem alleen, die er is 
zoals hij er is: de stem der bevrijding en haar sterke arm, haar drijf
kracht. Dat is tapeinos-zijn als lutron anti polloon voor de geringen, 
eenzaam hun last, on herkend , onerkend dragen. -

In Deuteronomium is het beeld van Mozes helemaal bepaald door 
deze in Israëls geschiedenis opgedane profetische ervaringen [zie 
GRA I, 293]. Na de zonde met het gouden Stierkalf [onmachtsge
voelens slaan om in een orgie van verheerlijking der eigen potentie] is 
het Mozes, die de toorn van Adonai moet opvangen [Deuteronomium 
9: 18v. v, 25v. v.]. Ook sterft Mozes buiten het beloofde land plaatsver
vangend voor het volk [Deut.l :37,4:21 v.]; hoewel Mozes erom gebe
den heeft te mogen ingaan, wordt het hem niet toegestaan 
[Deut.3:23-27]. 
Met deze dingen heeft het alles te maken, als Jezus in zijn heilands-
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roep zegt: Komt allen tot mij, die vermoeid en belast zijt en Ik zal u 
rus~ geven; neemt mijn juk op u en leert van mij, want Ik ben zacht
moedig en nederig van hart en gij zult rust vinden voor uw levens, 
want mijn juk is zacht en mijn last is licht [Matth.ll:28-30]. Dat is 
méér dan subversieve agitatie op de arbeidsmarkt! Als jezus van 
vermoeiden en beladenen spreekt, dan ziet hij de velen als nog nooit 
werkelijk 'uit Mitsraim uitgeleid', want er zijn nog altijd 'andere 
machten voor het vriendelijk aangezicht', er is nog altijd een 'dienen 
en buigen' voor vreemde goden, er heerst nog altijd wet en orde in 
plaats van het zacht gareel der liefde, er wordt nog altijd, in vreemde 
dienst, gezwoegd en gezweet in plaats van gerust en genoten. Het 
woord rust dat in de heiIandsroep tweemaal voorkomt is in Deutero
nomium het 'Heilsgut schlechthin. dasjhwh Israël verheissen hatte' 
[GRA I, 350]. Bedoeld is ermee een beveiligd en vreedzaam leven in 
het land der belofte, waarbij ieder onder zijn wijnstok en onder zijn 
vijgeboom verwijlt [GRA I, 223, zie Deut.12:9v,25:19,Deut.3:20]. 
juist in Deuteronomium, inJosia s tijd, wordt het zo gezien, dat Israël 
door zijn ongehoorzaamheid nog steeds niet tot zijn rust is gekomen 
[Deut.12:9]. Deze rust, als hoogste en uiteindelijke gave van God, die 
zelf rustte na zijn scheppingswerk, deze gave van de zevende, de 
Adventsdag, wordt door jezus beloofd aan hen die tot Hem komen. 
Daarin klinkt de sociaal-politieke strekking van dit begrip, van dit 
revolutionaire wensmysterie mee! Maar ook: de menselijke waardig
heid, zijn opgeheven kop, zijn vrijheid, zijn hoogheid, kortom zijn 
doxa. Die doxa echter zal er nooit zijn zonder opheffing van de uiter
lijke en innerlijke slavernij. Vandaar dat Augustinus zeggen kan: 
Dies septimus nos ipsi erimus· [wat Ernst Bloch als motto voor in zijn 
Atheïsmus und Christenturn schrijft]: de zevende dag, de sabbat, de 
éérste dag van Ben-Adam. -
Dan zegt jezus: leert van mij! Waarom? Wat is er bij jezus te leren? 

Dat wat hij zelf heeft geleerd: gehoorzaamheid uit wat hij geleden 
heeft, net 'als Mozes'. Want - zo zegt Hij dan ook - ik ben zacht
moedig en nederig van hart, ik heb geleerd, dat het gaan van de weg 
naar de vrijheid, in solidariteit met het volk, de noodzaak meebrengt 

'Het is een geliefdkoosd citaat van Bloeh; wij vinden het ook in zijn Prinzip Hoffnung 
[EBP], p. 590. 10003. Het luidt: dies septimus etiam nos ipsi erimus. quando eius fuerimus 
benedictione et sanctificatione pleni ... [De civitatedei XXII. 30]: de zevende dag zullen wij 
[mensen] zelf zijn, wanneer wij vervuld zullen zijn van zijn zegening en heiliging .... Vol· 
gens Bloch verhoudt zich de aardse civitas dei tot het regnum dei [dat bij Augustinus nooit 
civitas heet], zoals de sabbat in de tijd tot deze 'utopische' sabbat waarin het godskind 
openbaar wordt. Zo blijft bij Augustinus zelf de dynamiek gehandhaafd en vervalt hij niet 
in de vereenzelviging van civitas dei en kerk, als corpus permixtum, wordt geen klerikaal 
chiliast, al heeft hij het duizendjarig Rijk wel aan de kerk gelijkgesteld, maar blijft de kerk· 
vader. die het vuur der verwachting midden in de geschiedenis wierp. 
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zachtmoedig en nederig te zijn, alles te verdragen, niet verbitterd te 
geraken, niet teleurgesteld te zijn als ik onbegrepen ben, maar alles te 
geloven en alles te hopen, dwars tegen alles wat om ons en in ons de 
Advent retardeert. Praüs en tapeinos - het zijn de door lijden heen 
geleerde, niet inklevende, maar in zelfovergave ontvangen charis
mata, die de profeet behoeft op de exodus die hij gaat volbrengen 
naar de rust. Israël zal wonen I Voor de goiim zal het lichten. Maar 
niet zonder dat de tapeinos er, plaatsbekledend, onderdoor gaat. 

Drie transparanten 

Van verre is het een gelijkenis van dit lijden van de knecht als 
tapeinos, wat ik hier wil memoreren van drie tijdgenoten, twee naam
lozen en één wiens naam wij kennen, Walter Benjamin. Drie tsaddi
kiem in onze dagen. Ze maken iets transparant. 

Clara Asscher-Pinkhofvertelt in haar SteTTekinderen [CPS 80 v.v] 
vaneen poolse grootvader, die, hoewel op dat moment boven de leef
tijd van deportatie, toch met het gezin van zijn dochter, waar hij in
woonde, is meegegaan naar de Hollandse Schouwburg, het eerste 
station op weg naar de hel van Auschwitz. Zijn kleindochtertje hoort, 
dat hem door iemand gezegd wordt: 'Maar u hoeft toch niet hier te 
zijn? U bent toch boven de leeftijd?' Grootvader schudt het hoofd. 'Ik 
ga vrijwillig. Ik laat mijn dochter en kleindochtertje niet alleen gaan'. 
[ -] Even later vraagt het dochtertje: 'Grootvader, wat is vrijwillig? ' 
Hij denkt even na. 'Vrijwillig is dat je niet moet en je doet het toch'. 
Daar is ze stil van. Niet moeten? Moet hij niet gaan en ging hij toch? 
'Maar wij moeten toch? Anders waren we toch niet gegaan?' 'Ik moest 
niet. Daarom ben ik vrijwillig gegaan' [ -]'Maar je moet toch, groot
vader! Anders was je toch alleen thuisgebleven - en wij hadden toch 
niet alleen kunnen gaan?' Grootvader pakt haar hoofd tussen zijn 
handen en zoent haar op het haar. 'Daarom - daarom moest ik 
gaan', zegt hij. 'Daarom moest ik vrijwillig gaan'. -. 

Dit lezende, besefte ik, dat het dei in Joh.3: 14,. Matth.16:21, 
Mark.8:31, Luk.9:22,17:25,24:7 ,24:26,Act17:3 niets te maken heeft 
met een gepredestineerde noodwendigheid, misschien weI met een 
fatale gang van zaken', maar daarin juist daarin ook alles met de 
vrijwilligheid waarmee de Heer zijn leven aflegt. Het wordt hem niet 
ontnomen -Uoh.IO: I7v]. Hij vernedert zichzelf. Heauton. Zoals deze 
grootvader tapeneinos is. Hij blijft bij de zijnen, de kleine mensen in 
zijn leven, tot het einde. 

André Schwarz Bart vertelt in zijn boek De laatste der rechtvaardi
gen van zijn hoofdfiguur Ernie, de Tsaddik, dat deze zich, vrijwillig, 
op transport laat stellen naar Auschwitz, tezamen met een groep 
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kinderen en zijn geliefde Golda. Hij gaat met hen mede tot in de ka
mer van de dood. Het cyclon-B stroomt binnen, Ernie maakt zich los 
uit de omarming van zijn Golda. Hij 'boog zich in het donker naar de 
kinderen, die tot tussen zijn benen waren gekropen en begon met al de 
zachtheid en al de kracht van zijn ziel te roepen 'Haal diep adem, mijn 
lammetjes, haal diep adem!' - -- De 'nederigheid' waarmee Ernie 
zich neerbuigt om met de kinderen te zijn in hun dood [cyclon-B is 
lichter dan de lucht en komt dus van boven] en zo als laatste te 
sterven, als hij weet, zeker weet voor niemand ter wereld meer iets te 
kunnen zijn, dat is tapeinoosis. 

In het nawoord van Walter Benjamins bundel Illuminatione1t ver
telt de uitgever, Friedrich Podszus van de dood van 'de schrijver [WB 
1,443]. 'In 1940 gelukt het Horkheimer voor Benjamin een affidavit 
en visum voor de V.S. te krijgen. Daar na de katastrofe van Frankrijk 
alleen nog de weg over Spanje open is, sluit Benjamin zich bij een groep 
emigranten aan, die de weg over d.e Pyrenaeën gaan proberen. In de 
spaanse grensplaats deed de bu:rgemeester een poging de groep 
vluchtelingen te chanteren. Benjamin nam de dreigingen, hen aan de 
Gestapo in Frankrijk uit te leveren, ernstig. In <te nacht van 26 sep
tember 1940 vergiftigde hij zichzelf. 's Morgens leefde hij nog; maar 
met de laatste kracht verhinderde hij dat zijn maag werd leegge
pompt. Zijn dood bewerkte dat men de reizigers liet passeren - hij 
heeft ze zo te zeggen door zijn offer gered'. -

Wij kunnen er Paulus niet van verdenken, dat hij een zedenmeester 
is, want hoezeer zijn zijn messiaanse raadgevingen 'understatements' 
in het licht van de tapeinoosis metterdaad van Jezus en sommigen van 
zijn broeders. Wat werkelijk mens-zijn is wordt bepaald, objektief 
ook, door zulken: die schêmati [door hun houding en inzet] hoos 
anthroopoi [als werkelijke mensen] heurethente~ [worden bevonden]. 
In zoverre heeft Lohmeyer toch gelijk: het 'hoos' wil iets zeggen: 
namelijk zoals een mens bedoeld is, zoals hij bestaat in de gedachte, 
de droom, de logos van God-zelf en dat is: zoals hij werkelijk is. En dat 
is bedoeld, als er gesproken wordt van de verschijning, de komst, de 
openbaring van de Zoon des Mensen, afsluitend, definitief, uit
eindelijkl 

Politieke ontfatalisering 

'De chokma, de wijsheid fixeert in de komplexe en veelduidige massa 
der ervaring het helderste en roerendste moment, het lichtste punt'. 
Deze woorden van Herder worden d.oor G. von Rad geciteerd [GRA I, 
417]. Het ging mij om drie momenten van zulk licht in de duisternis, 
van mensenmáát temidden vap onmenselijkheid [van maar al te men-
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selijke onmenselijkheid]. De wijsheid legt de hoofdmomenten in hun 
feitelijkheid vast: zó is het uiteindelijk. Het zijn de momenten van 
houvast in de chaos; het licht is afglans van het eeuwige licht: Zo, op 
die wijze, is in Spr.16: 18, 18: 12 de waarheid vastgehouden, dat val 
aan de hoogmoed, maar deemoed aan de eer voorafgaat. Lohmeyer 
ziet Christus in de mythe van FiI.2:6·11'als representant van de alge· 
meen geldende norm' 'per aspera ad astra' of joods gesproken: door 
menselijke nederigheid tot goddelijke hoogheid' [ELK 74]. Dat is een 
omkering van zaken. Niet een transcendente norm wordt in de mythe 
aanschouwelijk gemaakt, althans niet in Filippenzen. Dat zou 
'idealisme' zijn. Jezus' tapeinoosis en gehoorzaamheid wordt als 
lichtend moment aangewezen en bezo~gen in dit lied. In de chokma· 
tische spreuk immers is het zo, dat een 'kosmisch' moment middenin 
een 'chaotische wereld empirisch-gnomisch wordt vastgelegd. De 
gebeurtenis is geen illustratie van een abstrakte norm. Maar in dit 
Ereignis licht temidden van chaos 'kosmos' op. Zo ook Paulus; zijn 
wijsheid, zijn raad rusten in Christus. In Hem komt het geheime 
messiaanse regeerprincipe van God aan het licht. Hij is geen illus
tratie van goddelijke wetmatigheid, maar de openbaring ervan in 
actu. Dat wordt in de mythe uitgedrukt. De wijsheid, de chokma is 
preëxistent, zij is van vóór alle tijden [Gez.22, Jan Wit). Dat wordt 
gezegd van die wijsheid, die wordt afgelezen aan Hem, die verras
send, als mèns wordt bevonden in zijn houding-en-inzet. Het troos
tende, het heilzame ligt daarin, dat deze mens onder ons gewoond 
heeft - als wezen van vlees en bloed, van gelijke beweging als wij, 
maar qua schèma kwalitatief toch ànders. Echter niet zo dat dit zou 
teruggaan op fysieke, op gegeven-natuurlijke verschillen. Het is 
veeleer het anders-zijn waartoe wij bestemd zijn en dat in de flits der 
chokmatische herkenning als eigen, [zij het vervreemd] wordt onder
kend. Zo komt Hij tot het zijne. Gelijk heeft Lohmeyer, als hij zegt: 
hier is kosmologie soteriologie. Want deze heilzame presentie der 
wijsheid schept kosmos in de chaos. Hij is de autobasileia [Origenes]. 
En dat is heil. Wijs is wie het beseft. 

'Paulus interesseert zich er niet voor, als men de plaats in samenhang 
leest, aan wie Christus gehoorzaamt in zijn zelfdeemoediging als 
mens, in zijn afdalen ook uit alle menselijke hoogte, maar voor het 
feit, dat hij gehoorzaamt, voor de houding van onderwerping en af
hankelijkheid, waarin hij zich begeeft' [K. Ba.rth, KBP 59]. Jezus 
Christus vernedert zichzelf tot de status van mensen, die 'hebben te 
gehoorzamen', hij wordt ondergeschikt met de ondergeschikten, slaaf 
met de slaven. Vandaar dat niet gezegd wordt aan wie hij gehoor
zaamt. Echt mens, verus homo, kan hij alleen dáár zijn en niet bij de 
bovenlaag. Het bijvoeglijk naamwoord gehoorzaam verklaart het 
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werkwoord etapeinoosen nader: hij vernederde zich als mens tot één 
van de dienstknechten en dienstmaagden, die in zulk een lage staat 
leven, dat men niet naar ze omziet [Luk. 1 :48] [tenzij om bevelen te 
geven], omdat Hij daar als mens wil zijn tot teken en bewijs, dat de 
God van de Exodus wel omziet naar slaven. Als één van hen wordt hij 
gehoorzaam ten dode, want hun heren gaan inderdaad met hun 
eisen, pretenties en bevelen over lijken. Ja, tot aan de galg - het kruis 
is de smadelijkste vorm van dood.straf, in het Romeinse Rijk toe· 
gepast op slaven, die zich ernstig hebben misdragen [HMP 53] -, 
want de heren en meesters dezer wereld en hun religieuze en politieke 
beschermers [resp. vazallen 1 schrikken er niet voor terug het ten dode 
gehoorzame slavendom ook nog moreel te veroordelen en te vertrap
pen. Dat is zijn agapè eis tel os [Joh.13: 1]. Zijn schèma, zijn houding 
als mens is niet heersen, maar dienen, niet bevelen, maar gehoor
zamen, niet 'wet', maar 'evangelie'. 

Nu zou ik mij kunnen voorstellen, dat de lezer mij een te letterlijke 
geest vindt en zegt: maar betekent het woord slaaf alleen maar letter
lijk slaaf [dus tegenwoordig, zeg proletariër] en betekent etapei
noosen alleen maar datjezus solidair werd met de minsten? Ik kan al
leen maar antwoorden: dit 'alleen maar' is genoeg! Maar het houdt 
veel in. En daarover moeten wij nu gaan nadenken. Wij kunnen er al
leen vruchtbaar over nadenken, als wij blijven uitgaan, steeds weer, 
van dit ene eenvoudige, alles beheersende begin: Hij werd 
dienstknecht en geen Heer. Als er straks toch van kyrios, van héér 
wordt gesproken, dan wordt deze dienstknecht zo genoemd [in navol
ging van God, door de gemeente; voor de wijzen dezer wereld zal hij 
nooit heer zijn, maar slaafblijven, oproerling, op zijn mooist utopist]. 
Het woord kyrios blijft gereserveerd voor de glorie van de slaaf. Zoals 
het woord rijkdom alleen echt rijkdom betekent, als het uitdrukt wat 
deze arme schenkt. Daarmee basta! Het begin is Exodus. En daarbij' 
blijft het. Geen 'deuteln'! 
Lohmeyer zegt: 'met het begrip van de gehoorzaamheid is ook 
dat van de norm gesteld; het is de goddelijke wet van de onlosmake
lijke verbinding tussen nederigheid en hoogheid' [ELP 95]. Dit lijkt 
mij te vlot gesteld. Wij zagen reeds, dat de onlosmakelijke verbin
ding, die Lohmeyer abusievelijk veel te heroïsch als per aspera ad 
astra aanduidt, geen goddelijke wet is in ideële zin, maar empirisch
gnomisch aan de geloofservaring wordt afgelezen. De vernederende 
Christus is geen illustratie van een voorgegeven norm, maar is [als ik 
mij even zo formeel mag uitdrukken] als gebeurtenis in zijn gebeur
lijkheid zelf normerend en normatief. Joh.13:7: indien gij dit weet, 
zalig zijt gij, als gij het ook doet. De voetwassing als gebeuren is de 
norm en de norm is geen idee, maar belofte: zalig! zijt gij, als gij -

120 



niet: naar de norm, maar - hèt [dàt] doet! Zo is het ook in Filip
penzen 2:8: Jezus gaat zijn weg van liefde tot het einde niet gehoor
zaam aan een norm, maar gehoorzamend met de gehoorzamen 
zonder dat gezegd wordt aan wie. Dit gebeuren kan ons wel opnieuw 
de spreuk [18:12] van de onlosmakelijke band van deemoed en eer op 
de lippen leggen, maar die spreuk zelf gaat niet aan het gebeuren 
vooraf. Als spreuk is zij altijd a posteriori. Wel kan van deze, hier 
blijkende, hier overwinnende chokma gezegd en gezongen worden, 
dat zij van eeuwigheid is, maar alleen van hieruit. De preëxistentie 
van de wijsheid is een terugprojektie vanuit zulk een gebeuren. Het is 
onjoods en onbijbels de zaak nu weer om te keren en dan dit gebeuren 
uit de spreuk als norm af te leiden. -

Willen wij het hypèkoös dieper begrijpen, dan moeten wij een ande
re weg gaan dan Lohmeyer: wij moeten eenvoudig en blijvend uit
gaan van het in het gebeuren van deze tapeinoosis gegevene, want dat 
nu juist gaat vooraf aan alles. Aan alle waarachtig begrip van gehoor
zaamheid niet alleen, maar zelfs van 'God'! Als wij zeggen: Jezus ge
hoorzaamde aan 'God' en daarom ... zeggen wij niets. Want dat 'God' 
gehoorzaamd moet worden, weten alle religieuzen al lang: ze weten 
het zelfs veel te goed. Maar wie is God? Want dat beslist over het ka
rakter en de zin en het effekt en het doel van alle gehoorzaamheid! 
Het is dan ook andersom! Jezus vernederde zichzelf tot dienstknecht 

onder de dienstknechten. Dat is zijn gehoorzaamheid. Het is de 
gehoorzaamheid van slaven aan hun Heer, waarin hij vrijwillig deelt. 
De verrassende wending, na het dio, moet nog komen, of liever, die 
stem wordt kontrapuntisch gelijk gezongen, maar het is niet dezelfde 
stem. Wij moeten de stemmen in de fuga niet in elkaar laten over
lopen, dux en comes niet verwarren. Wij horen nu de comes, al klinkt 
de dux tegelijk. Als wij deze gehoorzaamheid willen verstaan, moeten 
wij kijken naar de armen en geringen en hun gehoorzaamheid en van
daaruit kunnen wij dan begrijpen wat Jezus' gehoorzaamheid 
inhoudt, die erin bestaat dat hij deze situatie vrijwillig op zich 
neemt. 
Het eerste, dat wij dan moeten zeggen, is, dat in het Oude Testa

ment 'het lijden zelden of nooit spiritueel leed zonder meer is, in het 
echte lijden is de armoede meestal de eigenlijke angel, omdat ze de 
materiële en morele vernedering meebrengt, tot het besef der verwor
penheid toe' [KMG 198]. Dit betekent dat wij vasthouden aan ons uit
gangspunt. Wij gaan niet met Bernanos mee, die aan de armoede als 
zodanig een mystieke voorrang geeft, al heeft de armoede in de bijbel 
een bepaalde glans, die op verkiezing schijnt te wijzen. Die glans ligt 

. echter over de armoede in al zijn verschrikking en verlating en komt 
daarvan niet in aftrek of weegt daar tegen op. Dat moet ons goed 
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duidelijk zijn. 
Voor de inbezitneming van het land, als nomaden en halfnomaden 

hebben de Hebreeën geen scherpe tegenstellingen tussen arm en rijk 
gekend. Pas door de vestiging in het land ontstaat uit de groep der 
onderworpenen, de gerim, een sociale onderlaag. Daartegen staan in 
het Bondsboek allerlei 'maatregelen' [Exodus 22:24,23:6,23:lOv.v.] 
Adonai is de beschermer der armen. Rijk en arm als tegenstelling 
wordt dus niet als goddelijke lotsbedeling geaccepteerd, zeker niet 
geïdealiseerd; integendeel: de arme dient te worden beschermd en tot 
zijn recht gebracht. De nood moet worden opgeheven. 
Als Amos in de koningstijd, als de tegenstelling op zijn scherpst is ge· 

worden, zich tegen de rijken keert met zijn felle prediking, dan -
zegt Von Rad [GRA 11, 146v]- beroept hij zich niet op de evidentie 
'van het mor~le, zo Wellhausen, maar op het Bondsboek, waarvan hij 
de wetten niet eens radikaliseert, maar eenvoudig letterlijk neemt. 
Het nieuwe is, dat Amos de hele sociale bovenlaag, de politieke 
machtsgroepering aan de kaak stelt. Hierbij schroomt hij niet de 
tempèldienst met gezang en offer als een gruwel in Adonais ogen te 
veroordelen, zolang zulk onrecht voortduurt. Bij Amos kunnen wij 
horen, waar de arme aan toe is. Doordat de machtige bovenlaag zede 
en wet beheerst, zijn onvrijen, vreemdelingen, wezen en weduwen 
rechteloos en niet in staat hun rechten zelfs maar aan de orde te 
stellen, laat staan te doen gelden, om van realiseren geheel te zwijgen. 
De landsbevolking werd, doordat rijke stadspatriciërs het grondbezit 
verwierven, ~et toenemende proletarisering bedreigd. Omkoperij, 
bedrog in zaken, gewelddadigheid hadden de overhand. Een sociaal 
klimaat kortom, wa"rin de zwakke steeds zwakker wordt en waarin er 
geen enkel uitzicht voor hem is. 

De God van de Exodus echter staat aan zijn kant, want Hij is van oor· 
sprong, van oudsher, de God der armen [Ps. 146: 5 ber J. Adonai is de 
bevrijder, Hij geeft ruimte, onbest.reden ruimte, vrije woonplaats. 
Daartoe is Hij God. Zo is Hij Koning. En niet omgekeerd: want het 
koningschap in Israël was één van de grondoorzaken van de 
Verelendungder massa's, al is de koning geroepen de armoede te beo 
strijden [Ps. 72 :4]. Gods koningschap als bevrijder is maatstaf van het 
aardse koningschap, dat aan die krisis dan ook bezwijken zal. Gods 
voorkeur voor de arme, iseen zich inzetten van hem voor wie niemand 
anders zich inzet. En als wij in het Oude Testament steeds weer juist 
van de verkiezing der geringen horen, zit dit er achter. Dat is de glans 
over zijn existentie I Miskotte noemde het in de nederlandse editie van 
'Als de goden Zwijgen' nog zijn mystieke, maar in de duitse uitgave -
gelukkiger - zich scherper afzettend tegen Bernanos - zijn messi· 
aansesurplus [KMG 198, KMG [d]253]. De arme en geringe weet van 
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afhankelijkheid, van gehoorzaaIitheid, hij strekt zijn hand uit naar de 
Heer, want hij heeft niets anders, zijn hand is leeg. Hij doet dit in de 
diepste aanvechting, want hij heeft het al geleerd dat hij op edelen, op 
hogen en machtigen, op prinsen niet hoeft te vertrouwèn, want als die 
betrouwbaar zouden zijn was zijn situatie anders. Zelfs liefdadigheid 
verandert daaraan niets. De arme Lazarus heeft niet voor niets zich 
aan de poort van de rijke gelegd [Luk.16:20]: dáár is iets te halen. 
Nergens staat dat de rijke hem niets liet toewerpen. Maar wel staat er, 
dat er een kloof was tussen die beide [vers 26], die onoverkomelijk is -
tenzij de tegenstelling zelf zou worden opgeheven, zoals Mozes en de 
profeten gebieden [vers 31]. God is een God der armen, dat wil zeggen 
Hij wil een wereld waarin de arme met goederen wordt vervuld en 
waarin de rijke leeg wordt weggezonden. Een wereld van vrede en 
recht is een wereld waarin niet langer een machtige en rijke bovenlaag 
op de ruggen der armen feestviert, waar de massa niet langer het 
draagvlak is van de happy few. In de bijbel wordt 'rijk en arm' niet als 
sociaal vraagstuk gesteld, maar als een zaak waarmee hemel en hel 
gemoeid zijn [0. Noordmans, OZN 14v.v.]. Noordmans doet zelfs de 
zeer krasse, behartigenswaardige uitspraak: 'men zou kunnen zeggen, 
dat de hel er niet zou wezen, als er geen natuurlijke theologie was', 
waarmee bedoeld is, als de burgelijke rijken de tegenstelling niet 
religieus terugvoerden op de wil van God, die in zijn voorzienigheid de 
standen zou hebben gewild, dan was de hel overbodig. De religie 
maakt de hel nodig! Waarom? Omdat voor de massa's het leven op 
aarde een hel is, maar de religieuzen liegen het om! En zo bestendigen 
zij het onrecht. God-Adonai is de God van de Anti-religie, Hij verkiest 
de arme. 

In de bijbel is het zo, dat niet de tegenstelling rijk en arm op de voor· 
zienigheid van God ~ordt teruggebracht, en daarmee religieus 
gesanktioneerd, maar praktisch 'verharmlost', doch de tegenstelling 
wordt er tot een brandende vraag, brandend als de hel: hoe is dit te 
rijmen met de eenheid van Adonai? In Deut.6 wordt beleden: Hoor 
Israël! de Heer is onze God, de Heer is één! Adonai is onze God, dwz. 
de sterke arm der bevrijding uit Mitsraim, hij is onze God en een an· 
dere dan Hij is er voor ons niet. Hij is hèt voor ons! Adonai is één, 
uniek als redder en bevrijder van slaven en zo is hij er voor allen 
zonder onderscheid, man en vrouw, vrije en vreemdeling, jood of 
griek. Het èchad heeft ook een universele strekking om aan te duiden, 
dat het 'onze' bij 'onze god' geen privaateigendom aanduidt maar een 
begin dat van hier uitwaaiert tot aan de einden der aarde. Hij is één. 
Dat is het omgekeerde van natuurlijke theologie. Daardoor worden 
de verschillen, de diskriminaties tussen mensen, die wij maken, fun· 
damenteel gerelativeerd en opgeheven. Rijk en arm als tegenstelling 

123 



verdraagt zich niet met deze God. En als die tegenstelling er toch is, 
dan staat God aan de zijde der kleinen en geringen, omdat daar alleen 
de vernieuwing, de verandering, de herschepping beginnen kan. Dat 
is het messiaanse surplus. 

Waarom? Omdat Lazarus niets heeft dan niets· hebben en daarom 
zich bijna noodzakelijk heeft geopend voor de Heer [KMG 199]. Hij 
heeft zijn schat in de hemel, waar zou hij hem anders hebben? Alle 
mensen mogen zondaars zijn, allen verdorven, maar een kleine 
minderheid spint er zijde bij, terwijl de grote massa eronder lijdt. Het 
verschil zit niet daarin, dat de arme geen zondaar zou zijn, maar dat 
hij geen geweldenaar is. Hij wil uit zijn situatie verlost worden, als een 
Hebreeër uit Egypte. Hij mag te traag, te afgestompt, te dom, te zeer 
gedemoraliseerd zijn om zijn vrijheid te zoeken of zijn vrijheid waard 
te zijn, hij mag zich beperken tot een ongeartikuleerd schreeuwen en 
zuchten, maar dat doet hij dan ook: zijn ziel schreeuwt naar de 
waterstromen als een dorstig hert [ps. 42: 1 ,2]. Dierlijk? ja misschien, 
puur animaal, pure drift tot zelfbehoud. Maar God hóórt het. De ge
zonden en de rijken hebben Hem niet nodig. In de gedaante van de 
levensdrift en het verlangen naar warmte en wonen, zo laag bij de 
gronds, is op aarde een restje bewaard van 'gehoorzaamheid' aan 
Adonai: dit verlangen, deze drift zou er niet zijn als Hij er niet was. 
Het wordt door Hem gewekt. Hij is de God van levenden - niet van 
doden. En het is het kleine beginsel van alle toekomstige verandering. 
In het leven der armen, is iets bewaard, dat bij de rijken is teloor
gegaan': 'die hebben hun loon reeds', 'die zijn er al'. Wie binnen is 
komt niet meer in beweging. Hij is al dood. 

Het is geen kruiperige hypokrisie, maar êcht, geen liturgische for
mule alleen, maar een waarachtig woord uit het hart, als de bidder in 
de psalmen zich presenteert als: ik a.rme en ellendige I Alles waardoor 
deze bidder is aangevochten, de eenzaamheden, de onrechtmatighe
den de ziekte, het geweld hun aangedaan en overkomen hangt samen 
met zijn armoede. Hij is er weerloos tegen, omdat anderen hem de 
middelen daartoe ontstelen. Daarom heeft hij als arme, als hulpbe
hoevende, door mensen verlatene, recht op Gods bijstand [Psalm 
9: 10,12:6,14:6,18:28,35: 10,116:6,140: 15,146:7 ,149:4]. Hij is het 
die op Adonai is teruggeworpen [Psalm 22:27,69:33]. want de 
geweldenaar vertrapt zijn recht en loert op zijn leven [Psalm 10; 
35: 10,37 ,14]. De arme is deemoedig, hij is tapeinos, hij voert zijn 
eigen zaak niet, dat zou hij niet eens kunnen. Zijn hovaardigheid, zijn 
trots, zijn geest zijn gebroken [Jes.57: 15,61: l,Psalm 51: 19]. Zo is de 
zelfbetiteling van de arme en ellendige tenslotte tot een belangrijke 
interpretatie en begripsmatige vulling van de voorstelling van de 
rechtvaardige geworden [GRA I, 399]. Maar daarmee is niet gezegd, 

124 



dat er achter deze psalmen geen sociologisch bepaal bare groep zou 
zitten. Integendeel, hier zijn werkelzjke armen, armen in materiëlen 
zin, aan het woord. Er is geen sprake van, dat de liturgische presenta
tie vervreemd zou zijn van de echte situatie, van het werkelijke lot van 
de biddende mens in deze psalmen. Daarvoor zijn deze liederen te 
echt, zozeer dat zij de eeuwen door ook door de armen zijn herkend, 
als hun woorden van wanhoop en hoop, aanklacht en klacht. Als 
ergens geldt wat Walter Benjamin zegt dan hier: in de psalmen is 
hoop gegeven als woord voor de hopelozen. Het zijn de armen zelf, die 
hier krijten en schreien Abbal en hun schreeuw is tot woord gewor
den. In Gods oor, in Gods geest geschiedt dat. 
Jezus' tapeinoosis is het vrijwillig intreden in deze situatie van aan

vechting en verlating, van afhankelijkheid, van vernedering, van 
verachting, en knechting, Hij deelt vrijwillig het lot van slaven, 
armen en geringen. Hij deelt het kwetsbare, verwondbare, sterfelijke, 
afhankelijke, begrensde mensenleven, niet waar onze 'onvolkomend
heden' schijnbaar zijn achterhaald en overwonnen, zoals bij de 
machtigen en rijken, op hun burchten, achter hun wallen, maar dáár 
waar dit alles op zijn schrijnendst aan het licht komt, bij mensen die 
gekwetst, geknecht, verwond en gedood worden en dat zijn de kleinen 
en geringen. Daarom staat er ook hypêkoös mechri thanatou, dat is 
gehoorzaam tot de dood. De messias deelt niet in abstrakties [de 
sterfelijkheid], niet in generalisaties [de dood], maar hij sterft aan de 
galg, hij draagt het werkelijke lot der armen tot in de gewelddadige 
dood, de gerechtelijke moord waarmee hun leven van vervreemding 
en verlating wordt bezegeld. Hij sterft aan het kruis, waaraan onge
hoorzame slaven en rebellen worden gehangen, om verachtelijk 
tentoongesteld voor aller oog, als waarschuwing, te kreperen. 
Lohmeyer heeft aangetoond, dat de woorden 'ja, tot de dood aan het 
kruis' een paulinische toevoeging zijn [ELK 8,ELP 96]. een toevoe
ging, die hij verklaart uit paraenetisch belang: het martyrium der Fi
lippenzen is minder smadelijk dan Christus' kruisdood. Ik geloof niet, 
dat deze verklaring juist is. De woorden zullen inderdaad wel een 
toevoeging zijn. Ik heb geen zinnige argumenten tegen Lohmeyers in· 
deling in strofen [al ,zijn er andere] en dan ligt de slotsom voor de 
hand. Ik meen echter, dat de toevoeging adekwaat is en niet uit de 
toon valt, al valt zij uit het rythme. De arme en geringe kent de dood 
vooral als gewelddaad en niet haar 'zuiver pijpen', hij kent hem als 
bedreiging, als straf, hij kent hem als schaduw over zijn hele existen
tie; door chantage met de dood wordt de arme in angst ten onder 
gehouden door de vorst van deze wereld en zó in douleia, in slavernij 
[Hebr.2:15] gedompeld. 
Terecht citeert Käsemann deze tekst. Hij zet hem echter in het raam 
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van zijn existentiele interpretatie der mythische gehoorzaamheid en 
dan wordt deze gehoorzaamheid een zich vrijwillig begeven in de ban 
van de knechting door de machten, zodat de tapeinoosis mogelijkheid 
tot dienen wordt. Deze 'entschlossene' onderdanigheid overwint het 
fatum en is als zodanig een eschatologische gebeurtenis [EKE 79,81]. 
Dat alles is niet onwaar, maar het is,maar de helft. Zeker, deze daad 
van liefde tot het einde is als vrije daad overwinning op do doods· 
angst. Jezus' angst voor de dvuá, waarvan wij lezen in Mattheus 
26:37 ·38 behoort tot zijn gehoorzaamheid, zijn 'zondeloosheid' en is 
geen bezwijken: Hij offert met zijn leven een kostbaar goed, Hij legt 
het af, Hij betaalt de hoogste prijs die een mens betalen kan en Hij 
doet dit niet gemakkelijk, niet met pseudo· goddelijk geroofd 
heroïsme. Hij schreeuwt het uit, uit zijn keel stijgt als een kreet ten 
hemel al het bloed dat vergoten is. Maar hij overwint de doodsangst 
en dat is bevrijdend, dat is 'ontfataliserend' in de existentiale zin. Het 
laat ons ook zien, dat dit kwetsbare leven bescherming behoeft, lief· 
devolle behoeding, en dat wij die dienst aan elkaar te verrichten heb
ben. Wij moeten ons aan elkaar wijden en onze tijd aan elkaar schen· 
kend, geven wij ons zelf weg. Alleen door dit levensverlies zal er 
levensbehoud zijn. Onze 'fatale' eindigheid wordt tot een mogelijk· 
heid van dienen. Het is waar. Maar de richting van zulk interpreteren 
is: identifikatie met de Messias. Wij gaan hem, antropologisch ver· 
helderd, na·doen. Maar juist die 'Entschlossenheit' wordt dan een 
struikelblok! Wij hebben haar niet, die vnjheid, want iJf wij zijn fataal 
door dood en tterderf beheerst iJf wi,i onttrekken ons aan die staat door 
macht en rijkdom [over(gens: machteloos en armzalign. Als het heil 
opgaat ~·n subjektieve kategorieën, dan wordt de mens toch aan 
zichzelf overgelaten en wereld·en·geschiedenis worden afgeschreven 
-alleen de existentie infilosofisch toegespitste zin wordt per definitie 
ontfataliseerd. De Messias openbaart alleen een nieuwe, 'eschatolo· 
gische definitie! Het gaat echter niet om onze identifikatie met Hem 
[met zzjnEntschlossenheit], maar'om zijn 'entschlossene' identifikatie 
met de armen! 
Door de vrijwillige tapeinoosis zoekt de Mensenzoon de arme en 

geringe op en wordt vrijwillig hun lotgenoot, een solidaire partij· 
ganger, die de proletarische existentie ook objektief verandert. De 
arme vindt een sterkere, een machtigere, een waarachtige Mensen· 
zoon als broeder; eindelijk vindt hij een machtige niet tegenover zich, 
maar bij zich, onder zich. Door zijn daad van gehoorzaamheid 
openbaart deze broeder niet dat de armen nu maar 'entschlossen' op 
zich moeten nemen wat toch al fataal hun deel was, maar dat de Heer 
Adonai één is en dat de kloof tussen rijk en arm, dat 'diskriminatie' 
tegen zijn wil is en dat Hij nog altijd, onveranderlijk en trouw, de God 
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der armen is. Met zijn daad van solidariteit belijdt de Mensenzoon 
zijn geloof, dat die God nieuwe daden van bevrijding zal doen: Zi.in 
koninknjk is nabij! En doÓT zijn daad bezweert hIJ God, daagt hIJ Hem 
uit om het ook te d6en. Zijn schreeuwen en roepen worden tot deèseis 
kai hiketèn'al; tot gebeden en smekingen [Hebr.5:7]. Navolging van 
hem is niet alleen 'Entschlossenheit' in het 'Sein zum Tode', zorgend 
en dienend, maar ook vnj van angst voor de dood in de werkelijkheid 
der geschiedenis dáár wonen en werken waar de Mensenzoon thuis 
hoort, in de tapeinoosis, en daar tekenen oprichten van het Rijk dat 
komt en waan'n alle doulel'a, alle knechtschap zal zi.in opgeheven en 
waar het doden niet meer zal zi.in en alle tranen gedroogd zullen 
worden door God zelf Messiaans geloof is ook partijganger en lotge
noot derarmenzi.in, niet uit-toch weer hoogmoedige en defacto vnj
bli.ivende - 'Entschlossenheit', maar omdat de Messias als Mensen
zoon ons dááronze Plaats heeft aangewezen. Dáár komt 'hèt' - en ner
gens anders. 
De machten worden niet alleen existentiaal ontfatiseerd, maar ook 

politiek [de existent ia Ie bevrijding zelfis niet naar binnen, maar naar 
buiten gericht; zij is geen eindpunt, maar een bègin, geen innerlijke 
vluchthaven, maar springplank]. Het is niet heimarmenê, het is niet 
fatum dat heerst. Dat is zelfbedrog. jezus lijdt niet onder het fatum. 
Van Hem wordt terecht gezegd in het apostolicum: passus sub Pontio 
Pilato en die Pontius Pilatus was toen rijkskommissaris over het 
bezette gebied Palestina. Hij moest er de rechten der machtigen be
hartigen, hij moest er de verworvenheden der rijken verdedigen. 
Daarom had Pilatus ook macht [exousia] over de dood, over de kruis
dood [Joh.19:10]. En hij had dat niet gehad, zegt jezus, al~ het hem 
niet van boven was gegeven [vers 11]. Van boven - is daarmee de 
keizer bedoeld, de kyrios op zijn troon in Rome? Bedoeld is wel dege
lijk Adonai zelf. Gehoorzaamheid krijgt hier een zeer toegespitste zin. 
Alle macht is van Adonai gegeven. Alle macht stamt van de God der 
armen. Er is geen macht die niet van Hem uitgaat. Alle macht dient 
derhalve om het gebrokene te helen, het gebogene op te richten, het 
verpauperde recht te verschaffen. Wee de .machthebber, die deze 
gegeven macht usurpeert. Wee hem, die deze potestas ten eigen nutte 
'potentialiseert'. jezus gehoorzaamt toch ten dode, tot aande galg, 
zoals een slaaf die zichzelf niet kan redden. De usurpatie van de 
gegéven macht, het misbruik ervan, laat hij voor zich tot een fatum 
worden, zoals het een fatum is voor slaven. Daar helpt geen existentie
filosofische diepzinnigheid tegen! Z6 ontmaskert Hij het duivelse 
machtsmisbruik bij de kommissarissen dezer wereld, de zetbazen van 
het geweld. Door zijn dood onttroont hij de duivel, want hij bevrijdt 
zijn medeslaven van angst en schuld, terwijl hij de grote schuld van de 
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machtige aan het licht brengt. En een slaaf, die geen angst meer heeft 
en zich door niemand meer schuldig laat verklaren, is geen slaaf 
meer, maar een bevrijde, ook al moet hij zich nog door woestijnen van 
honger en kommer, door woestijnen van eenzaamheid en verzoeking 
heenvechten. De mensen van deze Man zijn niet langer meer onder 
het juk van de wet, ze zijn vrij. Voor hen is 'zonde' niet gelijk aan over· 
treding van de wet of de regel of de orde [het bevel van boven], maar 
zonde is het [en jammerl] [en jammerlijkl] als je niet naar de bestem· 
ming der vrijheid leeft en handelt, zonder angst, zonder schuld, als 
een vrij mens. Dat leerden zij van de gehoorzame. En met Hem zien ze 
uit naar nieuwe daden van de God der bevrijding, niet langer horig 
aan wet en orde, maar gehoorzaam als Hij, sensibel voor de zachte na· 
dering van de God der bevrijding, van wie ze stervend nog geloven, 
dat zijn woord blijft staan. Dat is de àndere, de 'objektieve' kant aan 
het eschatologische 'Ereignis'. 
Gehoorzaamheid is ten diepste 'Eingedenken' dat de Exodusgod de· 

zelfde is tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn handen. 
Dan is ieder moment van de geschiedenis een poort waardoor de 
Messias kan binnenrijden, dan kan elk ogenblik de apokalyps van de 
Naam opflitsen, want dan is de tijd tot geschiedenis besneden. De 
Christuspsalm bezingt het koningschap van deze Gehoorzame, deze 
Vernederde. Maranathal 0, onze Heer, kom tochl Wie er 
binnenrijdt, kan geen andere zijn dan Hij, de slaaf onder de slaven. 
de 'volkstribuun', ons vlees in de hemel, de waarachtige Mens, 
enhypostatisch in Gàdl Zijn tapeinoosis zal ·eens openbaar zijn als 
koninklijke macht. Nu is Hij nog een 'miskende majesteit' [K.H. Mis
kotte] , van wie de gemeente het wáágt te zingen, dat aan Hem, en 
niemand anders, de kyriossen en herossen kunnen het zich laten 
gezegd zijn - - dat aan Hem toekomt de wijsheid, de rijkdom, de eer 
en kracht en de dankbare lofgezangen. Gehoorzaamheid is uitzien 
naar nieuwe daden van de God, die ziet en niet blind is als het fatum. 
Die gehoorzaamheid kan geen Linientreue zijn, geen konformiteit 
aan de regel, geen onderdanigheid aan de wet, geen bukken onder de 
terreur van welke partij ook, maar zij uit zich in daden van liefde-en
trouw ten dode, waardoor het geloof in de God van het leven metter
daad wordt beleden, Fides caritate formata. Zo is jezus de overste en 
voleinder van de messiaanse fiducie door gehoorzaam te zijn als slaaf 
tot in de smadelijke dood aan het kruis. . 
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Hoofdstuk IV 
Doorwerking 

10 Het bewijs der exousia 

Gods eigen stem 

Het woord 'god' kwam reeds tweemaal voor in de hymne, maar nu 
voor het eerst staat het in de nominatief: god is subject. God zelf gaat 
handelen. Let wel: niet nu pas, want wat in deze hymne na elkaar 
wordt verwoord, behoort in enen gelezen en verstaan te worden. Men 
zegt: vers 9 is de grote wending, Is dat zo? In zekere zin: ja. Na de ver
nedering komt nu de verhoging, althans in de vorm van deze kompo
sitie. De mythe als verhaal wordt echter juist doorbroken. Als de 
ouverture ons duidelijk maakt, welke verleidingen weerstaan zijn in 
het leven van de Messiasjezus, dan maakt de finale ons duidelijk hoe 
de waarachtige God over deze vernederde denkt. Barth heeft 
gelijk, als hij stelt: 'deze wending is helemaal geen wending tot iets 
anders, maar eerst recht een vasthouden van de aandacht bij dit ene, 
nu bereikte, dwingende punt' [KBP 60]. Wij moeten steeds weer van
uit het midden lezen. De preëxistente is geen abstrakte goddelijke ge
stalte, maar de op Golgotha gekruizigde. De geïntroniseerde is geen 
naamloze heiland, maar de opgevaren Jezus van Nazaret. De 
mythische vormen worden in dienst genomen [JLE 313]. Maar ook de 
inhoud, vooral de aanhef van de derde akte breekt door het mythische 
raam heen. Er is helemaal geen sprake van de terugkeer van de neer
gedaalde oermens, geen sprake van een afleggen van zijn verborgen
heid, de verborgenheid van de Mensenzoon is helemaal geen 
voorbijgaande fase van vervreemding. 
Totnogtoe handelde de preëxistente en de vernederde uit eigen vrije 

wil, maar nu is hij plotseling objekt [auton, vers 9]. Er had heel goed 
kunnen gesproken worden van de opvaart en terugkeer van de hemel
se Adam [Joh.3:13, Ef.4:8-10J, maar dat wordt nu juist vermeden. 
Het 'dio' [daarom] maakt duidelijk, dat de ontkleding niet ongedaan 
wordt gemaakt doordat de mensenzoon zich weer bekleedt met de 
goddelijke gestalte, maar dat de vernederde voor God de verhoogde 
is. Zo denkt God erover! Hij heeft een heel ander koördinatenstelsell 
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Deze verborgenheid is de openbaring van de waarachtige God. Er is 
geen andere God dan deze, die zo, ànders, denkt. Daarom wordt hij 
nu pas, nu alle misverstand is uitgesloten, subject: Hij verhoogt deze 
vernederde niet om hem uit zijn menszijn, uit zijn slaafzijn, zijn soli
dariteit en kwetsbaarheid ten dode weg te halen, maar door juist deze 
getrouwe Getuige tot het einde, deze Immanuel de genade te verlenen 
de Naam boven alle Naam te dragen. Deze Immanuel is God - God 
zelfnoemt Hem zo. Niet wij, niet hijzelf. Niet wij: want zijn-God-zijn 
is heel anders, onverwacht, tegendraads, niet een religieuze mogelijk
heid, alsof hier God zou worden geïdentificeerd met deze [tdevallige, 
want historische] gestalte. Zulke identifikaties zijn schering en inslag 
in de geschiedenis. Ook niet hijzelf: zelf wilde hij helemaal geen god 
heten, maar mens onder de mensen, slaaf onder de slaven zijn. God 
zelf is het echter die hem de naam boven alle naam geeft. Sindsdien 
kunnen allen weten en weten sommigen ook werkelijk dat niets of 
niemand de naam van god verdient dan deze Mensenzoon der liefde 
totterdood. Immanuel is God. zegt God. Het is gestamel. Maar alleen 
zo kan het misverstand der religie worden afgesneden. Alleen zo kan 
de willekeur worden vermeden. Het is God-zelf die deze Man aanwijst 
als openbaring van het êchte god-zijn-van-god. Dáár is god [volgens 
God-zelf] en niet volgens een willekeurige religieuze mening of 
projektie, waar eindelijk een mens niet wegloopt uit zijn konditie 
maar het menselijk lot tot in de diepste diepte deelt, solidair met de 
geringsten tot in de bezegeling van de dood. Dáár is god en die 'plek' 
heet: Jezus van Nazaret. God is niet, waar de mens zegt dat Hij is. 
Maar de mens is, waar deze God zegt dat hij is. En God 
noemt die mens met de hoogste erenaam, want Hij ziet er geen 
bedreiging of konkurrent in, integendeel: Gods doxa is ermee 
gemoeid dat de mens mens wordt. In deze Jezus nam God het mensen
leven aan. Dat wordt hier openbaar. 

Ernst Bloch spreekt vanJesu Einsatz inJhwh. Hij bedoelt ermee, dat 
Jezus zijn ambt niet afgezwakt heeft opgevat, zijn evangelie is niet in
nerlijken a-politiek. Het Rijk Gods waarvan Hij spreekt, is het vrede
rijk van het overgeleverde messianisme der profeten. Maar de revolu
tie, die nederigen verhoogt en hogen vernedert, wordt bij Jezus in de 
natuur voltrokken door een kosmische katastrofe, volgens Bloch. 
Jezus' mensenliefde, zijn agapê vindt zijn plaats in het bevrijdende 
licht van de nabije advent. Dezejezus was gevaarlijk in de ogen van de 
joodse bovenlaag en van de romeinse overheid. Hij was de elCem
pi arische gestalte van een wereld zonder verdrukking, zonder goden, 
en dus ook zonder de herengod die Jhwh heet [want de exodusgod is 
voor Bloch een andere kant aanJhwh, die tot de verdrongen, de ver
dronken bijbel behoort]. Het Rijk van de Mensenzoon lag te ver afvan 
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het Rijk van de gelegitimeerde Jhwh, de Heer, die zijn volk niet uit 
Egypte heeft gevoerd. Jezus was geen restaurator van een davidisch 
Rijk met herengod en al, maar Hij zette zichzelf in god als mens. Hij 
nam de rol van de subversieve exodusgod over, Hij 'lasterde' God 
voorzover Hij zich met Jhwh identificeerde, niet formeel, maar door 
en in de wijze waarop hij, als prediker, zich met zijn boodschap ver· 
eenzelvigde. Hij deed en zei, wat alleen god mag zeggen en doen. En 
daarom was hij een gevaarlijk ondermijner die aan het kruis moest 
[EBA 171-183]. Jezus isJob bij uitstek, een mens beter dan zijn god, 
een gelovige juist door zijn atheïsme. Een gelovige in de exodus en 
daarom juist niet inJhwh, want ook die is, als het erop aankomt, een 
godheid à la Baäl, een despoot, garant en schutspatroon van alle 
slechte macht en noodlottige willekeur. 

Tegen dit blochiaanse misverstand kunnen wij ons vanuit onze'tekst 
gericht verweren: 'daarom heeft God hem uitermate verhoogd en 
hem met de naam boven alle naam begunstigd'. Maar alvorens dit te 
doen moet Bloch het volle pond van het gelijk [in zijn ongelijk] 
hebben. Pas tenslotte krijgt hij ongelijk. Tegenover veel kerkelijke 
theologie namelijk is Bloch eenvoudig in zijn recht, zoals Job 
tegenover zijn schriftgeleerde vrienden. Wie tegen Bloch de rol ~an 
advokaat van God op zich neemt, heeft zijn gelijk reeds verspeeld. 
God heeft geen apologeten nodig, want die kunnen niet anders dan 
het voor hem opnemen vanuit het bestaande [terwijl de waarachtige 
God het zèlf tegen het bestaande opneemt!]. Hun pleidooi komt dan 
ook altijd praktisch uit op een verklaring en rechtvaardiging van de 
bestaande wereld als op zijn minst de beste der mogelijke werelden. 
Zulke theologen verklaren de wereld, interpreteren haar beloop, 
maar zorgen tevens dat er niets kan en mag veranderen [verandering 
is altijd verslechtering als de gerealiseerde mogelijkheid de beste is!], 
omdat alle elementen in het systeem zijn ondergebracht, zodat het 
systeem staat en valt met de wereld waarvan deze 'theologie' het 
wereldbeeld is. Hiertegenover heeft Bloch een steil-orthodox gelijk! 
Hij belijdt met hartstocht het onverkorte, radikale Chalcedonense, 
hij staat op het homoousios, het homoiousios is 
hem een gruwel; hij valt terecht over een jota! Jezus is god, 
zonder reserve: Jesu Einsatz in Jachwe! Dat is ook de reden 
waarom n'en déplaise het atheïsme toch ook de religie in de europese 
erfenis, met die erfenis als totaliteit, moet aanvaard worden, want 
diep in zich heeft het christendom juist als kern het atheïsme. En om 
dit atheïsme gaat het bij de bevrijding. Om geen ander. Het atheïsme 
van de verlichting en van het marxisme vindt in deze kern zijn 
kn'terium. Jezus heeft God, als Heer, als despoot, voorgoed achter 
zich gelaten en heeft de plaats vanJachwe ingenomen. Daarmee heeft 
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de subversieve, de messiaans-profetische godsvisie gezegevierd. 
Voor Bloch is jezus als zodanig de hermeneutische sleutel tot de 
bijbel. Met deze revolutionaire messias als wichelroede ontdekt Bloch 
steeds weer de bronwellen van de ondergrondse bijbel, het 
verdrongen subversief verlangen, de verdronken utopie der proleten 
onder de waterspiegel der priesterzee. In Bloehs visie is jezus de 'Auf
hebung' der joodse religie. Vanuit hun religie hadden de schriftge
leerden en priesters gelijk, toen zij jezus van godslasterlijke pretenties 
beschuldigden. Wel beroepen de priesters zich slechts voor de schijn 
daarop, dat jezus zich Gods zoon, dat is Messias, had laten noemen en 
dat hij dus volgens 'de wet [Lev.24:16] wegens godslastering moest 
sterven Uoh.19:7] [EBA 182]. De schijn zit daarin, dat anderen, die 
niet de theokratie aantastten, zich wel straffeloos de Messias mochten 
noemen [bijv. Bar Kochba], want zij waren wel rebellen tegen Rome, 
maar ten diepste toch restaurators van de traditionele, priesterlijk
theokratische koningsstaat. 
Zo nietJezusl Deze was de Messias van de schare, die de wet niet ken

de, van opgewonden provincialen, van zondaars en bedelaars; Hij 
was een slaaf onder de slaven. Als deze jezus naar jeruzalem komt, 
omringd van zijn schare, dan komen zij niet om de kultische celebra
tie van de paasliturgie bij te wonen, maar om de bevrijding uit 
Mitsraim te gedenken, de vonk in het hart, die kan uitslaan in een 
apokalyptische brand. Hij gaat zijn exodus vervullen in jeruzalem 
[Luk. 9: 31]. Daar zit de vrees der verantwoordelijke priesters. Met die 
zaak kunnen zij ook Pilatus [half en half?] overtuigen van het 
ongewenste van deze messias. Want deze heeft niet de restauratie van 
het davidische Rijk beloofd aan zijn volk [Hij weet zich Heer van 
David, niet zijn erfgenaam en zoon, niet zijn opvolger, Mark.12:35-
37], maar aan vermoeiden en beladenen heeft hij rust beloofd, omdat 
Hij als Mensenzoon kyrios van de sabbat is [Matth.11:28,12:8]. De 
kyrios van David, de kyrios van de sabbat - zijn dat geen goddelijke 
pretenties? Ten diepste niet: Hij zegt dat alles juist vanuit zijn ontledi
ging, vanuit zijn solidaire gehoorzaamheid, zijn mede-slaaf-zijn ten 
dode; als voorman van zulken is hij kyrios kyrioon [Apok.17: 14, 19:6], 
omdat hij uit hun naam alle verdrukkende, alle knechtende en ver
vreemdende heerschappij verwerpt. De bevoegdheid om zo te spreken 
is geheel en al en nergens anders dan in de kenoosis en tapeinoosis ge
fundeerd. Maar in de ogen der priesters is het een heilloze, godslaster
lijke pretentie, een subversief-messiaanse agitatie zonder weerga. 
Zelfs het goddelijke prerogatief van de schuldvergeving trekt hij aan 
zich als het erom gaat te staan voor zijn vermoeiden en beladenen, zijn 
lammelingen en zijn immorelen [Mark.2:1-12Joh. 7:53-8:11]. Dat is 
usurpatie I Maar de schare vergist zich niet: die herkent er de volmacht 
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van de mensenzoon in, zijn exousia, zijn hemelse permissie, zijn volle
dige vergunning om allen dronken te maken. Zij verheerlijkten god, 
die zulk een volmacht aan de mensen [I] gegeven had [Matth.9:8]. 
Voor hen is deze kyrios kyrioon. In deze Mensenzoon is aan de mensen 
gegeven boven lot en schuld uit te komen en te staan in de vrijheid, 
waarmee Hij hen heeft vrijgemaakt. 

Naar zijn exousia, zijn volmacht of bevoegdheid, wordt dan ook 
gevraagd door de priesters en schriftgeleerden. Alle drie de 
synoptische evangelisten leveren ons dit verha~l over. Op jezus' tegen
vraag, wat naar hun mening de bevoegdheid van johannes de Doper 
was, wz1den zij niet antwoorden 'van godswege' en durfden zij, uit 
vrees voor de schare [en haar geweld, Luk. 20: 6]. niet antwoorden: uit 
de mensen. Beveiligd door de schare kan jezus dan zeggen: dan zeg ik 
u ook niet, waar mijn bevoegdheid [volmacht] vandaan komt 
[Mark.ll: 27 -33 par .]. Onontkoombare konklusie: jezus' volmacht is 
door de schare herkend en erkend als een bevoegdheid vanwege de 
God van de exodus, want Hij is voor hen hun heiland, hun Messias, 
hun doulos als Mozes. In zijn doulos-douloon-zijn is Hij de kyrios
kyrioon. Omdat hij geen andere volmacht wil hebben dan uit de 
mensen, uit de schare, uit de herkenning en erkenning van hen voor 
wie hij er is, dáárom is Hij de waarachtig gevolmachtigde van God. 
De schare beseft dat en beschermt Hem met haar 'geweld', zoals Hij 
straks, omgekeerd, door zijn dood de schare tegen het geweld zal 
beschermen. 

Men kan jezus' veroordeling tot de kruisdood zien als een laatste test 
op zijn exousia, zodat daarin exousia op exousia [Joh.19: 11] stuit. In 
Matth.27:43 wordt het Boek der Wijsheid geciteerd, waar 
goddelozen dit van de rechtvaardige zeggen: 'laat ons dan op de 
rechtvaardige loeren .... Hij geeft voor dat hij God kent en beroemt 
zich Gods kind te zijn. Hij bestraft hetgeen wij in het hart hebben .... 
Hij houdt ons voor ondeugend en mijdt ons doen als vuiligheid en 
geeft voor dat de rechtvaardigen het ten laatste goed zullen hebben; 
en hij roemt dat God zijn vader is. Laat ons dan toch zien, of zijn 
woord waar is, en beproeven welk einde het met hem nemen zal. 
Indien de rechtvaardige Gods zoon is, zal Hij hem helpen en redden 
van de hand der wederpartijders ... Wij willen hem tot een schande
lijke dood veroordelen; want hij zal immers geholpen worden', gelijk 
hij zegt' [Boek der Wijsheid 2: 10-20]. jezus doorstaat deze beproeving 
tot in de god verlatenheid, die het niet·gered worden voor de recht
vaardige betekent en tot in de dood, waartoe alle kleinen en zwakken, 
onder vrome voorwendsels, reeds veroordeeld zijn. In de gewelddadi
ge dood van elke kleine is er deze aanvechting: hoe kan het worden 
toegelaten. Vanuit de gelegitimeerde religieu~e en politieke exousia 
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staat het vast: deze was geen rechtvaardige, deze was niet Gods zoon. 
Hem kwam geen exousia toe. Het bewijs is geleverd: Het oordeel van 
God heeft hem getroffen. De religieuze en politieke machthebbers 
zouden hem niet hebben kunnen executeren als hun van godswege 
daartoe geen exousia was gegeven, al kunnen de priesters, die hem 
overleveren, uit tora en profeten beter weten, al hebben ze het ver
drongen, namelijk dat zij hun exousia hebben misbruikt: dat is de 
mei zoon hamartia, de grotere misdaad die zij begaan. Exousia botst 
op exousia. De gevestigde, in de wet gefundeerde exousia botst op de 
exousia, die geen andere legitimatie heeft dan in de tapeinoosis van 
de doulos douloon. En God staat kennelijk, klaarblijkelijk, 'natuur
lijk' [tot een andere konklusie kan 'natuurlijke' theologie niet komen] 
aan de zijde van de religieuze machten en de sterkste kohorten. De 
godsvraag is in geding. Niet minder, niet meer. Het gaat om god of 
god. 
'Alle eigenmachtig en direkt doorzien en begrijpen van de godheid 
van de mens jezus is afgegrendeld: in zijn meest eigen innerlijke 
[heauton] heeft hij de gestalte van een knecht aangenomen' [KBP 
61]. De zelfontlediging maakt alle religie en alle natuurlijke theologie 
onmogelijk. In de ogen van de natuurlijke theologie gaat het hier om 
opstand, om rebellie tegen God, verzet tegen de kyrios die God is en 
die niet m.:t zich laat spotten. Religie is onderwerping. Religie is 
berusting. [Er zou een heel andere theologie moeten zijn, een niet
natu~rlijke, onvanzelfsprekende, tegendraadse ..... ]. 

Maar laten we goed beseffen: er is grote wijsheid in onderwerping en 
berusting. Want wat is het alternatief? Er is maar één vanuit redelijk
heid mogelijke mogelijkheid als het daarom gaat en dat is het verme
tele: en toch! Die weg gaat Ernst Bloeh. Hij geeft het jodendom zijn 
religieuze gelijk: God is een Herrengott, een tiran, als het erop aan
komt. jodendom is een religie. Er zit niets anders op dan atheïst te 
worden. En: nur ein Christ kann ein guter Atheïst sein. Dit 
Zugeständnis aan Moltmann is helemaal geen koncessie, het is veeleer 
een toespitsing. Voor Bloch leidt het 'en toch', waarmee de christen 
voor deze verworpen rebel jezus kiest, noodzakelijkerwijs tot atheïs
me, want door jezus is ook de joodse god, jhwh, grootste religieuze 
kanshebber bij de armen en geringen krachtens zijn exodus, voorbij
gestreefd en geantikweerd. Want ook Hij is, als heterop aankomt, 
een Heerschap, een tiran. De mèns, als rebel en revolutionair, als 
atheïst, blijft alleen over om op te komen voor de vrijheid en waardig
heid van de mens. Religie kan alleen maar in de weg staan. Geheel 
alleen staat de mens voor de opgave, de chaos te bestrijden, de onder
gang te voorkomen, de vijand te overwinnen en het Rijk der vrijheid 
te vestigen. De geschiedenis is gesloten, er is geen goddelijke belofte 
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der bevrijding, wel zit de mogelijkheid der bevrijding in de materie, 
als kans, maar alles kan mislukken. Er is geen garantie. Er is geen ga
rant. De mens zelf moet met gelukkige hand de utopie afdwingen, hij 
zelf brengt God voort en zal als God zijn. Pas als de wereld is, wat hij 
moet zijn, zal 'God' gebaard zijn door de mens; de mens is theotokos. 
jezus ponéért zichzelf als de God der bevrijding; in Hem verschijnt de 
mens als God, de Homo sicut deus, de grote Adam Kadmon, de baan
breker der toekomst, die zelf de nieuwe schepping kreëert. Het spel 
van de oudejhwh, de Scheppingsgod, is uitgespeeld, want ook Hij is 
een behoeder en behouder van het bestaande. In jezus is de mens zelf 
God geworden [in 'chaIcedonensische' ernst] van de nieuwe wereld, 
die hij gaat scheppen. De mens werpt zich in jezus op tot heerlijk 
godskind, het is zijn eigen rebelse, atheïstische daad, zichzelf als God 
te openbaren [GSG 113, 115v]. 
Wij zien hier bij de atheïstische jezus-vereerder, Bloch, het fánatieke 

messiaanse doorbreken. In FiI.2:6-11 leren wij geheel anders. Daar 
wordt heel lang geen god gezegd. De mythe begint te spreken van een 
hemelse mens, die geheei uit zichzelf, niet als God willende zijn, zich 
ontledigt en slaaf onder slaven wordt. Er is juist geen enkele sprake 
van zelfponering als God, van Einsatz in jachwe of van verschijning 
als god. Deze glorieuze Adam legt juist alles af terwille van zijn parti
cipatie in de mensenkonditie. Zijn weg loopt uit op het kruis, d. w.z. 
de representanten van God, de priesters, de officials van de religie 
herkennen noch erkennen in deze mens ook maar iets van God. Zij 
vinden alleen dat zijn fervente 'alleen-maar-mens-willen-zijn' in soli
dariteit tot godslasterlijke 'pretenties' VOert. De godslasterlijkheid zit 
helemaal niet in een zelfponering als zoon van God; dat hebben ze 
trouwens anderen ook niet aangerekend. De ergernis ligt elders: in 
zijn konsekwente wil, niet als god, maar als men~ te willen leven en 
sterven. juist daaraan ontleent hij de bevoegdheden [de exousia], 
waarvan de priesters zeggen dat ze aan God zijn voorbehouden. 
Omdat God de bevrijder is, magjezus geen bevrijder willen zijn. Deze 
jezus is een levenwekkende Adam en dat is godslasterlijk in de ogen 
der religieuzen. Want de religieuze God wordt altijd uitgespeeld 
tegen de humanitas. 

Bloch zij gewaarschuwd: als de revolutionaire mens zich als god 
poneert zal de partij zich na de revolutie ook als zodanig gedragen en 
het is dan altijd de god van het dàn bestaande die de dienst uitmaakt! 
jezus aanvaardt zonder voorbehoud het menselijk tekort'- hij wil 
erin delen, zonder het 'van elders' aan te vullen. Hij gaat er in onder 
en in op. Ik zou dan ook graag Jean Héring in enkele van zijn 
konklusies in zijn boek Le oRoyaume de Dieu et sa venue willen bijval
len. jezus geloofde niet aan de komst van een Messias. jezus geloofde 
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aan de komst van een hemelse mens volgens Daniël en Henoch en aan 
zijn eigen toekomstige identiteit met deze mens. De eerste christelijke 
kerk beschouwde Jezus , uit motieven van religieuze en apologetische 
aard, als reeds verheven tot geestelijke messiaanse waardigheid na 
zijn dood. Deze konceptie vindt men ook bij Paulus, die haar echter 
op een oorspronkelijke wijze verbindt met die van een hemelse mens, 
die preëxistent is en zich inkarneert in Jezus' UHR 265]. Wij hebben 
gezien, datjezus dan ook voor zichzelf de titel Messias afweerde, maar 
niet de term Mensenzoon, omdat hij in geloof zichzelf daarmee juist 
identificeerde. K.H. Kroon zegt in één van zijn kursussen ergens: 
'Alles wat "het mensenkind" aan lijden en onrecht en zelfs aan 
schande en schuld wedervoer, maakte Jezus tot zijn eigen levens· en 
stervensdaad. Daarmede stelde hij voorgoed de plaats van het waar· 
achtig menszijn in de onmenselijke mensengeschiedenis zeker; en 
maakte dat tot een definitief kriterium van alle menszijn [zie 
Matth.25:31·46]'. 

Van deze Mensenzoon, minder dan de vossen, minder dan de vogels, 
zonder huis, op doortocht door de woestijn van het mensenleven, 
delend in het tekort, de schuld op zich nemend, van deze verachte en 
verlaten gedaante zonder heerlijkheid, zegt God: Ik verhoog hem 
uitermate! Deze is mijn geliefde Zoon! En wel: dio kai, dat is: jüist 
dáárom en juist als zodanig. God is niet wat de religieuzen zeggen,. als 
Hij eindelijk zelf gaat spreken. Hij veroordeelt het kleine mensenkind 
niet. Maar, heel on·natuurlijk, niet vanzelfsprekend, verrassend, zegt 
Hij: Ik ben anders. Ik zèlf zeg ja tegen Hem die ze in mijn naam ver· 
oordeeld hebben. Ik, God, zeg 'ja' tegen deze godslasteraar. Weil 
Jesus sich nicht in Jachwe gesetzt hat, setzt Jachwe auf ihn! Na zijn 
nederdaling klimt deze mens niet op tot hoger heerlijkheid, maar in 
zijn lage staat wordt hij door de gans anders denkende en handelende 
god [anders dan de god der religieuzen] uitermate verhoogd. Daar in 
de diepte, zegt God, is de ware majesteit, aan deze naamloze komt toe 
de naam boven alle naam. Het gaat hier om de openbaring van de 
heerlijkheid van het lijden. Niet om het zoete na het zuur, niet om de 
hemel boven de aarde, niet om 'opium', maar om troostende 
bemoediging voor hen van wie Jezus zich de broeder en lotgenoot be
toonde. Pablo Neruda spreekt ergens van: de verheven hoogte van 
gewone mensen [Odas elementales 1954] en in 1972 schrijft dezelfde 
dichter: God heeft afgezien van zichzelf en is mensen geworden. Het 
gewone menszijn wordt in Jezus openbaar als in Gods oog een 
verheven staat. Niets hogers is er voor de mens dan de mens. Zo ziet 
God het. Und ist kein andrer Gott! Na het 'dio' komt God voor het 
eerst als subject voor: eindelijk handelt God, als alle misverstand is 
uitgesloten. Dit is Gods eigenlijke en enige daad! Er is eerder God 
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gezegd dan in jodendom en christendom; zij hebben god niet 
uitgevonden. Maar die religieuze god is altijd weer een vijand, op zijn 
minst een concurrent van de mens. Déze God echter is onze god, ons 
heil ons zalig lot [Psalm 48:6 o.b.]. Hij is niet door 'ons' uitgevonden, 
maar ons déél, ons lot. Hij heeft zichzelf gegeven. Van zich uit -
daarin heeft Bloch gelijk - zou het christendom slechts tot atheïsme 
kunnen leiden en zou de mens God moeten voorbijstreven. Want God 
is de vijand van gewone mensen. Déze God echter roept de 'godslaste· 
raar' uit tot Heer en Meester. Hij wekt de ter dood veroordeelde en 
omgebrachte op van tussen de doden. Met Hem wordt Jezus geïdenti· 
ficeerd, als er van zijn goddelijke natuur wordt gesproken. Maar dan 
zijn de mensen aan wie hij gelijk werd daarbij ingesloten! Ook zij zijn 
zonen van God. Juist als mensen. Daarom kan Jezus' zgn. 'godheid' 
nooit worden uitgespeeld tegen zijn 'mensheid'. Vanuit zijn situatie 
zal een proletariër niet zeggen: Jezus is God, want uit zijn mond kan 
dit onmogelijk hymnisch klinken. en in zijn hart kan het niet op· 
komen, zozeer heeft hij onder de goden dezer eeuw te lijden. Goll· 
witzer brengt in zijn inleiding op Machoveè' boekjesus jür Atheïsten 
een prachtig citaat van Bonhoeffer, dat ik graag voor de lezer over· 
schrijf: 'Wat betekent het, als een proletariër in zijn wereld van wan· 
trouwen zegt: Jezus was een goed mens? Het betekent, dat men jegens 

. hem geen wantrouwen behoeft te koesteren. De proletariër zegt niet: 
Jezus is God. Maar door te spreken van de goede mensjezus zegt hij in 
ieder geval meer dan de burger, die zegt: Jezus is God. God is voor hen 
iets dat bij de kerk hoort. In de fabiekshallen echter kan Jezus tegen· 
woordig zijn als socialist; in de politieke aktiviteit als idealist; in het 
proletarische bestaan als goed mens' [MMJ VII, het citaat is uit D. 
Bonhoeffer, Ges. Schr. III p.174]. 

Laten we goed bedenken, dat voor de burger God altijd weer 
exponent van de natuurlijke theologie is, waardoor het christelijk 
geloof getemd wordt en huisbakken gemaakt. In de burgerlijke mond 
is de zin Jezus is god een leugen: in die zin is Hij geen god en zal Hij ook 
nooit god [willen] zijn. Het misverstand zal wel onuitroeibaar blijven. 
Tegen zulke 'vrienden' komt de proletarische Job op met zijn ontken· 
ningen, met zijn: ik·weet·dat·mijn·losser·leeft, want Jezus is 
tenminste een goed mens - tegen kerk en christendom in -: op déze 
wijze spreekt de proletariër beter van God, juist door niet van hem te 
willen spreken op de wijze van de natuurlijke theologie. Terecht 
spreekt daarom Barth in onze tekst van een wending die geen wending 
is [na het dio], omdat volgens hem met de woorden: 'God heeft hem 
verhoogd' geen ander, geen tweede subjekt is ingevoerd [KBP 60v]. 
Deze àndere God zet met zijn erkenning en verhoging van Jezus alle 
religie en alle natuurlijke theologie schaakmat. Hij kan als actus 
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purus niet worden uitgespeeld'tegen de Mensenzoon als subject van de 
menselijke geschiedenis van lijden en zegepraal. Integendeel: het is 
Hij die jezus tot Koning van het al uitroept, jezus wel te verstaan die 
den mensen is gelijk geworden en altijd is gelijk gebleven, zó dat hij 
deze gelijkheid nooit heeft afgelegd noch achter zich gelaten. God 
spréékt. Dat wil zeggen: wat jezus betreft blijft het bij zijn liefde tot 
het einde, bij zijn solidariteit, bij zijn delen der eenzaamheid, bij zijn 
intreden voor de geringe. Er komt geen nieuwe fase, geen stadium van 
hoger leven - wat komt is Gods zelfonthulling: zo bén Ik, dit ben Ik. 
En niet anders. Dat is opwekking, hemelvaart en uitstorting van het 
pneuma in enen! 
Daarmee is eens en vooral dit waarachtige menszijn van jezus als 

bezegelende doorbraak van het leven van de Ben-Adam, tegen alle 
mislukking en falen, met voorbijzien van onwetendheid en traagheid, 
tot kriterium gemaakt van alle humanitas eri is er een bruggehoofd 
geslagen van de': toekomende wereld, dat zich breed zal maken van 
horizon tot horizon. Ontroerd stamelt Paulus hiervan op de 
Areopagus: God dan verkondigt, met voorbijziep van de tijden der 
onwetendheid, heden aan de mensen, dat zij allen overal tot bekering 
moeten komen, omdat Hij een dag heeft bepaald, waarop Hij de 
aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man, dien Hij 
aangewezen heeft, waarvan Hij voor allen het bewijs geleverd heeft 
om hem uit de doden op te wekken' [Act. I 7 : 30v.] -

Collange heeft goed gezien: het 'dio kaj' [het is dáárom dat .. ] waar
mee vers 9 opent duidt niet de beloning aan [Michaelisl. niet de 
konsekwentie van één of andere wet [Lohmeyer], maar de genadige, 
souvereine daad van God [JCE 95]. juist omdat het een 'vrijmachtige' 
daad van god zelf is, mogen wij zeggen: niets buiten Hem, geen Wet, 
geen plicht tot beloning, dwong hem ertoe, zodat Hij werkelijk is zoals 
Hij zich uitspreekt. Dat is de theologische zin van de 'mythische' voor
stelling. Het woord beloning suggereert, dat wij hier te doen zouden 
hebben met de betaling van een moeitevolle prestatie, die daarmee 
achteraf wordt vereffend, alsof het toch om een nieuwe fase ging en 
alsofJezus geen vreugde vond in de saamhorigheid. De 'wet' van ver
nedering en verhoging is geen regel in het betalingsverkeer 
ook geen natuurwet in de goddelijke orde, maar helemaal geen 
wet, doch een revolutionaire belofte, waarop vanuit het messiaans ge
beuren in jezus gehoopt mag en kan worden. Deze belofte is Woord 
van God, zijn vrije daad. Vanwege de kenoosis en tapeinoosis sprak 
God: Deze is Mijn Zoon! En: zodanigen zullen Mijn Zonen zijn! 
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De hoogste plaats 

Het werkwoord hyperhypsoosen is een compositum dat letterlijk bete
kent extra-verhogen, hyper-verhogen, NBG uitermate verhogen_ 
Dibelius, Ewald, Cullmann en Héring vatten dit hyper komparatief 
op, omdat de staat van verhoging die van Christus' preëxistentie over
treft. Wij staan een dusdanige interpretatie van de preëxistentie en 
een opvatting van het 'ouch harpagmon hègèsato' voor, dat wij een 
vergelijking van de twee staten voor niet gepast houden_ Collange 
wijst erop dat een verdiepte lexicografische studie van het woord niet 
toelaat er iets anders dan een superlatief in te zien, zodat vertaald 
moet worden: daarom heeft er iets anders dan een superlatief in te 
zien, zodat vertaald moet worden: daarom heeft God hem ook boven 
alle dingen gesteld. Het voorzetsel hyper wordt trouwens herhaald in 
het tweede deel van het vers: hyper pan onoma. Wij mogen hier zeker 
aan Psalm 8 denken: alles hebt gij onder zijn voeten gelegd [vers 7]. 
Hieraan voegt Hebr.2:8v. nog toe: niets uitgezonderd. Wij zien dit tot 
zijn doxa gekomen menszijn in de gekruizigde Jezus, die met heerlijk
heid en eer wordt gekroond [een passieve vorm die mag worden aan
gevuld met de verzwegen Godsnaam: door Adonail] Waarin bestaat 
die heerlijkheid en eer, die doxa en timè? In het brengen van veel 
zonen tot doxa. Hun doxa is zijn doxa. Het gaat hier om de inklusieve 
Mensenzoon. 

Hij die heiligt en zij die geheiligd worden zijn allen uit één - de 
Mensenzoon noemt ze broeders. Diezelfde inklusiviteit vinden wij in 
Rom.5:20 in het woord hypereperisseusen. Ook daar gaat het bij het 
hyper om de abundantie van de charis, waardoor het om zich 
heengrijpen van verderf en dood verre wordt overtroffen. In de ene 
Adam [heis-heis is een semitisme voor alter- alter, de één - de ander, 
JHK 197] ging de dood heersen als koning, in de andere Adam gaan 
de doden leven en worden zelfs tot koningen die heersen. De hyper
verhoging van de Mensenzoon bestaat in deze hyper-overvloedigheid 
van zijn verheerlijkt Menszijn. De Verelendung in de ene Adam, de 
beslotenheid onder de ongehoorzaamheid, is er met het oog op Gods 
revolutie in de andere Adam, die ons bevrijden zal. Het gaat in Filip
penzen 2:9 om dit messiaanse of kyriologische zoonschap, maar ver
rijkt met de gedachte van een 'naissance résurrectionelle du Barnash' 
[JHR 183].Juist deze 'derde' geboorte van de Adam als proototokos ek 
nekroon [Kol. I : 18], als eerstgeborene onder vele broeders [proototo
kos en pollois adelphois [Rom.8:29], is de specifiek christelijke bij
drage aan de. 'Adamologie'. Zij zou niet uit de joodse eschatologie 
kunnen worden afgeleid. Het gaat hierbij om de schepping van de 
nieuwe mens in ieder die gelooft, als beginsel van het openbaarwor-
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den van de mens, die, nu nog verborgen, straks in het licht zal ver
schijnen. Juist om dit protos, dit begin van wat straks wereldwijde 
maat krijgt gaat het in het woordje hyper. 

De verhoging van de bevrijder bestaat in de bevrijding van de slaven, 
wier lotgenoot hij werd; geen andere verhoging zou voor hem echt een 
eer kunnen zijn [zelfs geen troostprijs]. Het openbaar worden der 
zonen Gods alleen kan zijn doxa zijn. Hoe zou zijn solidariteit kunnen 
eindigen juist op het punt waarop zij rijkelijk vrucht gaat dragen? Het 
betreft hier geen kosmische mythe buiten ons om. Veeleer is de zaak: 
de Vergeschîchtlichung niet alleen van onze existentie [Käsemann], 
maar ook van de wereld door deze boodschap. De wereld wordt aan 
de mèns toevertrouwd. Zij wordt tot geschiedenis. Deze wending heeft 
wereldhistorische konsekwenties gekregen: de emPirische wereld is 
anders geworden door de ongehoorde dynamiek, die hierdoor werd 
vrijgemaakt ULE 314 v]. 

Als E. Schweizer gelijk heeft, dat het hyperhypsoosen is overge
nomen uit Psalm 96: 9 LXX, dan wordt daardoor onze visie bevestigd 
[ESE 66]. 

Want Gij zijt, Kyrios, 
de hoogste op de ganse aarde 

Uitermate zeer verhoogd 
boven alle goden! 

In deze psalm heet Adonai geen heer der heren, geen god der goden 
omdat Hij trots aan de spits van het pantheon troont, maar zijn super
verhoging boven de goden, zijn hypergoddelijkheid betekent dat Hij 
hen overwint en ze tot buigen brengt. De beeldendienaars worden 
beschaamd. Dan zullen alle volkeren zijn heerlijkheid, zijn heil zien. 
Dit licht is voor de rechtvaardige gezaaid. Doel is de bevrijding der 
knechten, de bevrijding van de afgodendienaars, de tot slavernij ge
doemden, tot de vrijheid der godskinderen. Daarom is Gods ver
hevenheid een vreugde voor de oprechte van hart en reden tot lof en 
dank. Ook hier duidt het hyper geen toppositie aan, maar de onweer
staanbaarheid der bevrijdende charis van Adonai, die de goden ver
slaat en zich superieur betoont als 'entgötternder Gott'. Het hyper uit 
zich in de abundantie van Gods bevrijdende koningschap. Tot die
zelfde bevrijdende overvloed, die 'schenkende Tugend' kat' exochèn, 
is de doulos douloonJezus verhoogd. Zijn verhoging gaat blijken in de 
geschiedenis van de bevrijding. Zijn koningschap is het teken dat naar 
Gods toekomst wijst [Ps. 72:6 n.b.] Het is het koningschap van de slaaf 
die gehoorzaam is ten dode en die juist zo de godgelijke is. Als pro
tootokos ek toon ne kroon gaat van Hem uit: de kracht van de opstan
ding tot nieuw leven. 
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Gods vereenzelviging met de Mensenzoon 

Het werkwoord charizomai komt in het Nieuwe Testament alleen bij 
Lukas en Paulus voor. Alleen op onze plaats valt de charis aan Chris
tus ten deel. De gedachte aan een persoonlijke beloning, een kompen
satie!, moet verworpen worden. Daarvan is ook geen sprake, want er 
wordt helemaal niet gezegd, datjezus alsnog krijgt wat hij had afge
wezen en verloochend: het goddelijke zijn. Wij kunnen dan ook niet 
met Michaelis meegaan, die in zijn kommentaar het charizomai 
opvat als een persoonlijke beloning van Jezus' aardse, ethisch opge
vatte gehoorzaamheid [WMP 40v]. Evenmin echter met Lohmeyer, 
zoals wij boven reeds zeiden, die er een wetmatigheid, per aspera ad 
astra, in ziet. Barth kan ons hier terecht helpen: er wordt niet gezegd, 
dat de vernederde achteraf verhoogd werd, als beloning, maar dat de 
vernederde qualitate qua de verhoogde is. De vernedering wordt ook 
niet ongedaan gemaakt. Zij wordt openbaar gemaakt als een 
verheven staat, ja, als de meest verheven staat die er überhaupt is [niet 
in de zin van een toppositie, maar van vruchtbaar, wijd zich vertak
kend en uitwaaierend begin van bevrijding]. En dat stelt God niet 
vanwege een of andere wetmatigheid, die zou gelden, noch ook 
omdat hij met zijn knecht een kontrakt zou hebben, dat hem tot be
loning verplicht, maar: ho theos echarisato d. w .z. God behaagde het, 
van zijn wezen uit, hem met de hoogste naam te begiftigen. God 
bekent zichzelf tot Jezus. God gaat op in deze daad. Sterk gezegd: 
'God' gaat om [maar als wending die geen wending is, want de omge
gane Omega is de Alfa]., Er is niets in God, dat gereserveerd staat 
tegenover deze bekentenis. Hij kiest geheel en al de zijde van de mens, 
die als godslasteraar is veroordeeld en gedood, omdat hij mens onder 
de mensen willende zijn, in Gods rechten zou zijn getreden. 
Jezus heeft in zijn aanvechtingen - alleen zijn weg gaande tegen alle 

priesterlijke raad en schriftgeleerde wijsheid in - niet tevergeefs op 
Gods gunst gehoopt, ook niet toen hem tenslotte de last der g~dver
latenheid werd opgelegd. Adonai setzt sich inJesusl Gottes Einsatz in 
den Menschensohnl [Dat is het antwoord aan Bloch, radikaler dan 
diens eigen thesel] Voortaan zal de Schnft moeten worden gelezen 
vanuit deze identifikatie van Adonai met de zaak van de solidaire 
Mensenzoon. Een identifikatie, die God uitspreekt als hij zegt: jij 
krijgt mijn Naam, want jij bent hêt [vgl. KBP 60v]. 

Is dit een abdicatie van God ten bate vanjezus? Om die vraag te kun
nen beantwoorden moeten wij overgaan tot de uitleg van wat to 
onoma to hyper pan onoma is. Vers 11 laat daar geen twijfel over: het 
is de naam van de kyrios. Maar wat houdt die naam in? Daarover ver
schillen de kommentatoren, al ,lijkt er toch een zekere eenstemmig-
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heid te ontstaan: kyrios is het ekwivalent vanJhwh in het LXX -grieks. 
Legt men hierop nu alle gewicht, dan betekent ons vers dat God zijn 
naam aan Jezus geeft en dan zou Jezus is kyrios vertaald moeten 
worden met Jezus isJhwh. Zo recht toe recht aan echter kunnen wij, 
dunkt mij, niet te werk gaan. 

Om te beginnen is kyrios niet alleen de vertaling van het tetragram, 
maar ook van het hebreeuwse woord adoon [ = heer], als dit een mens 
betreft. Ook het woordje baäl, als het niet de kanaänitische godheid 
aanduidt, maar de profane betekenis heeft van 'bezitter', wordt 
regelmatig met kyrios vertaald. Zo zijn er meer voorbeelden. Ver
volgens: kyrios is strikt genomen geen vertaling van het tetragram, 
maar van de omschnjving ervan, n.l. adonai. Er wordt derhalve 
omgeschakeld van de naam op het soortbegrip [GMC, 145vv 
ThWzNT 111, 1056 v.] Nemen wij nu de uitdrukking 'naam boven 
alle naam' ernstig, dan worden wij, dacht ik, verwezen naar 
Deut.10: 17, waar het hebreeuws heeft: ki Jhwh elohechém hoe elohé 
haelohim waädoné haädonim, hetgeen de LXX vertaalt met: ho gar 
kyrios ho theos hèmoon houtos theos toon theoon kai kyrios toon 
kyrioon [vgl. Daniël 2:47], wat in Apoc.19:16 weer geciteerd wordt 
als basileus basileoon kai kyrios kyrioon. Naar deze teksten verwijst 
Filippenzen 2:9v. Het gaat er om de heerschappij, die door Adonai 
wordt toevertrouwd aan de vernederde. Door zijn geest en zijn kracht 
regeert God de wereld. Hem is gegeven alle exousia in hemel en op 
aarde [Matth.28:18]. Kyrios is hij, die de exousia heeft. En wie de 
exousia heeft, heeft ook de krisis, het oordeel, zodat aan de Zoon de 
eer toekomt v~n de Vader [Joh.5:22]. Waaraan Filippenzen 2: 11 dan 
toevoegt, dat deze belijdenis van Jezus Christus als Heer tot eer is van 
God de Vader. * In het geding is de volkomenheid waarmee God zich 
aan de kant van Jezus zet. Er is geen ander principe van heerschappij 
çian dat uitgaat van deze tsaddik, die de drinkbeker van het 
kwetsbare, vernederde en vertrapte menszijn tot op de bodem heeft 
uitgedronken. Hij is' kyrios kyrioon. Dat wil zeggen: Hij heerst 
temidden van zijn vijanden, de àndere kyrioi die in Hem geen kyrios 
zien, maar een rebel, een verslagen rebel zelfs. Pas als hij die 
vijanden verslagen heeft is God de Vader tot zijn doxa gekomen. Pas 
dan zijn zijn kinderen hem echt gelijk geworden, pas dan zijn zij die 

-Terecht zegt Schillebeeckx: 'de naam boven alle naam' wordt op]ezus gelegd. hem toege· 
kend als bode die door God is gezonden, in den vreemde komt en zijn volbrachte taak 
nadien wederom aan Gods voeten neerlegt. Zo krijgen in de apocalyptische literatuur ook 
de bij God opgenomen Godsgezanten, Henoch en Motes, de naam van God zelf [-]. Het 
verlenen van Gods eigen naam aan de profeet van God. vooral aan de eschatologische 
bode, is joods dus denkbaar, het gaat terug op een Oudtestamentische traditie [-]. Het 
stuit geenszins tegen het streng·monotheïstische, joodse denken [ES] 401]. 
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bastaards schijnen, blijkens hun gedrag, hun falen, hun traagheid en 
hooghartigheid, geëcht, zodat de Vader vader heten kan in volle 
doxa. Die eer is gelegen, geheel en al, in de verheerlijking van het 
mensenkind. Dat wordt in jezus' weg en werk voorgoed openbaar. 

Nogmaals: Hij is de kyrios kyrioon. Adonai noemt hem zo. Er zijn 
theoi polloi kai kyrioi polloi, maar voor ons is er, zegt Paulus, maar 
één theos, de vader, en één kyrios: jezus Christus [1 Kor.8:5,6]. Met 
die theoi en kyrioi zijn wel degelijk bedoeld de Romeinse keizer en zijn 
zetbazen. Dat zijn de kyrioi waarvan de mens afhankelijk is en die 
hem vernederen en tot slavernij brengen, dat zijn de machten 
waaraan jezus zich heeft onderworpen [passus sub Pontio Pilato] en 
tegen wier exousia, religieus verankerd als die is, hij met zijn 
kenotische exousia, zijn macht van onderen, is opgelopen als tegen 
een muur, ten bloede, ten dode. Zo brak hij er door heen, door de wal 
van vijandschap. En dáárom heeft deze jezus toch alle exousia; Hem 
komt alle doxa en timê toe [Hebr.2:6vv]. Maar voorlopig schijnt alle 
eer en hoogachting, alle macht nog toe te komen aan de goden dezer 
eeuw, de heren machthebbers. 

Vanouds worden de goden en heersers kyrioi genoemd. Met name 
laat de Romeinse keizer zich zo noemen, aanvankelijk ongaarne, 
omdat het koningschap, gezien het verleden, in Rome verdacht was. 
Maar allengs zet zich deze vocatief door. Het betekent op zichzelf niet, 
dat hij daarmee als god werd vereerd. Dat geldt alleen als het woord 
met emfase wordt gebruikt. Tenslotte heeft ook de romeinse keizer 
zich echter laten vergoddelijken. Dat hij kyrios wordt genoemd wil 
nog niet zeggen, dat hij god is, maar als kyrios kan hij wel degelijk tot 
godheid worden [ThWzNT lil, 1054]. Wanneer Paulus in Filip· 
penzen 3:20 zegt, dat zijn gemeente haar burgerschap [politeuma] in 
de hemelen heeft, waaruit zij ook een sootêr [heiland, zo noemde zich 
de keizer] mag verwachten namelijk de kyriosjezus Messias, dan is dat 
subliem realistisch bedoeld. Het romeinse burgerschap wordt gerela· 
tiveerd en eschatologisch opgeheven door deze verwachting van de 
overwinning van de kyrios kyrioon. [Uiteraard kan van hieruit ook 
een beroep op dit romeinse burgerschap worden gedaan, omdat de 
finaliteit ervan ook op de bevrijding der verdrukten dient gericht te 
zijni] Heel ernstig geldt, dat de wereldgeschiedenis geen fataal 
gebeuren is, waarin de mens aan de basis altiid weer slachtoffer is, 
gedoemd onder te gaan in de massa perditionis, maar dat de geschie
denis open is naar de krisis, een geding, een strijd, waarin de 
verborgen kyrios, de man van Smarten, zijn overwinning bevecht op 
zijn VIjanden [vgl. 1 Kor. 1.5:28], tot god aan zijn eer is gekomen en al
les is in allen. Zo oefent de Vernederde Gods almacht uit om de wereld 
aan God, de Vader, te onderwerpen. God is de Vader, die ja zegt te-
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gen de solidaire Tsaddik Jezus. 
Deze God zal alles en in allen zijn, op de wijze waarop daar de profeet 

Jeremia van spreekt [31: 33v]: 'Maar dit is het verbond, dat Ik met het 
huisJsraël sluiten zal na deze dagen, luidt het woord des Heren. Ik zal 
mijn tora in hun binnenste leggen en die in hun hart schtijven, Ik zal 
hun tot een god zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Dan zullen zij 
niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder leren: Kent 
den Here, want zij zullen mij kennen, van de kleinste tot de grootste 
onder hen, luidt het woord des Heren ... '. Het is het visioen van de 
uiteindelijke, toch 'natuurlijke' godskennis, als alle vervreemding is 
afgelegd en het bedrog, de vervalsing der schijn-onmiddellijkheid 
geweken zijn, omdat Hij stralend in ons midden is, in het hart, alles en 
in allen. Dit visioen bezielt ookjohannes, als hij schrijft [1 Joh.3:2]:' .. 
het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen, maar wij weten, dat, 
als Hij geopenbaard zal zijn, wij Hem gelijk zullen wezen, want wij 
zullen Hem zien gelijk Hij is'. Wij Hem gelijk - dat is de abundantie 
van Gods charis. Van deze gelijkheid spreekt het atheïsme te vroeg, 
maar in deze anticipatie ligt een besef van wat ons te wachten staat 
[atheïsme immers is als antithese der natuurlijke theologie mede in de 
eschatologische opheffing begrepen]. Zo exegetiseert ook Paulus onze 
hymne, als hij in Filippenzen 3:20 schrijft, dat de sootèr kyriosJezus 
Messias ons lichaam der tapeinoosis zal gelijkvormig [symmorf] 
maken aan het lichaam van zijn doxa, naar de energie waarmee hij 
machtig is alles aan zich te onderwerpen. Ook dat betekent niet, dat 

. na de vernedering de verhoging komt, maar dat ons lijden en 
vernederd worden, onze volharding in de solidariteit, ons niet 
vluchten voor de messiaanse weeën, zullen worden gezegend, zo dat 
de doxa ervan aan het licht zal komen en in het nieuwe Rijk zullen 
bloeien de vruchten van deze werken der goede trouw. Paulus noemt 
dat elders: het openbaar worden der zonen Gods in een doxa die het 
vroegere lijden voorgoed overstraalt, zodat het zijn vruchteloosheid 
aflegt en vruchtbaar wordt in de vrijheid waartoe de mensenzoon is 
bestemd [Rom.8:18 vv.] De weeën zijn barensweeën, tekenen van 
hoop. Of zoals Johannes het in zijn Apocalyps zegt: Het arnion, het 
lam [arnion, eigl. bokje]. dat geslacht is, is waardig te ontvangen de 
kracht, de rijkdom en de wijsheid en de sterkte en de eer en de heer
lijkheid en de lofzegging [Apok.5:12]. 

Het messiaanse eedgenootschap 

Met Lohmeyer zou ik willen aannemen, dat de doxologie aan het eind 
van onze hymne niet een paulinische toevoeging is, zoals Gnilka doet 
IJGH 131]. Wel stelt hij terecht de vraag naar de verhouding van de 
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kyrios Jezus tot God; immers de naam kyrios is in zekeren zin een 
reservaat van God geweest. In zekeren zin, zeg ik, omdat ik boven 
reeds enige beperking heb aangebracht. Belangrijk is echter dat de 
kyriotès van Jezus op God wordt betrokken, zij dient eis doxan theou 
patros. Met Gnilka zou ik dat vanuit 1 Korinthiërs 15:24 willen inter
preteren, waar gezegd wordt dat Jezus zijn basileia aan God de Vader 
zal overdragen als hij alle archè, exousia en dynamis zal hebben ont
troond. Dus geen abdicatie van God ten bate vanjezus, maar abdica
tie vanjezus ten b';te van God, alles en in allen [als men het zo even wil 
zeggen]. Daarom heeftJ. Lochman ook gelijk, als hij stelt, dat 'in deze 
eschatologische bevrijding der wereld opent zich nu de weg ook voor 
de geknechte mens. In het noemen van deie ene naam worden zij van 
alle andere namen en van de naamloosheid van het noodlot bevrijd 
.... Is de wereld niet langer een mythisch gepredestineerd noodlot, 
dan wordt zij tot het veld dat wordt toevertrouwd aan de menselijke 
verantwoording: tot geschiedenis' [JLE 314]. De kosmische betekenis 
van deze anti-mythe mag niet worden losgemaakt van zijn humane, 
zo men wil humanistische strekking. Daarom spreekt Lochman van 
de epifanie der eschatologische preëxistentie. De hymne staat niet 
voor niets in de kontekst van de paraenese, niet van een gezindheids
ethiek, maar van aanwijzingen tot een vruchtbaar,. bevrijd en 
bevrijdend samenleven der gemeente. Schmauch heeft ongelijk, als 
hij de psalm uit deze samenhang wil losmaken [WSW 40-42], maar 
gelijk als hij Käsemann's Anliegen wil radikaliseren; de psalm kan 
niet in existent ia Ie kategorieën opgaan, de kosmologie kan niet 
verdrongen worden door de soteriologie, de christologie niet door de 
antropologie. Ontmythologisering mag geen eliminering worden, 
zodat alleen de apotheose van de gehoorzaamheid overblijft. Hier 
weerklinkt ook evangelie der bevrijding: de kyrios Iesous Christos, de 
historische persoon Jezus, heeft een overwinning bevochten, 
waarachter wij niet terug mogen vallen, een zege die in Hem en sinds 
Hem geldt. Daarom loont het voor de gemeente zijn weg te gaan. En 
dan wordt het, ondanks Schmauch, weer op de lijn van Käsemann, 
wel degelijk belangrijk, dat de gemeente uit deze energie der opstan
ding gaat leven; de grote wending in de Messias impulseert haar tot 
ànder gedrag, ànders in de wereld staan, verrichtende de dienst der 
verzoening. De kosmologie staat in dienst van de antropologie, de 
ontfatalisering der geschiedenis door Jezus is - het begin van - een 
nieuwe weg! 
Sinds en door en in de Messias Jezus is het zinvol geworden niet 

langer in het do ut des te geloven, maar een àndere weg te gaan: niet 
alleen op het eigen belang te letten, maar op dat van anderen, want 
dit àndere denken is in overeenstemming met wat kosmisch geldt, het 
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is wereld-wijd, al gaat het in tegen alle wereldse wijsheid. Jezus mens
zijn is de openbaring van de logos van deze andere weg. Wie zijn leven 
zal willen behouden, die zal het verliezen, maar wie het verliest om 
zijnentwil, die zal het redden. Dat is geen wet, geen nieuwe wet zelfs, 
maar een weg, een nieuw geopend perspektief, een 'Weisung'. 

De strategie der bevrijding, beoefend door de messiaanse gemeente, 
is mogelijk vanuit de werkelijkheid der ontfatalisering in Christus. De 
gemeente gaat de geschonken vrijheid waarmaken, want zij is geen 
'geroofd goed', dat 'krampachtig moet worden vastgehouden', zij is 
als werkelijkheid de mogelijkheid tot opening der toekomst. De 
Mensenzoon, als hij komt, moet ook geloof vinden op aarde. Het is 
onzin van de kyriotès van de Vernederde te spreken, als niet ergens, 
toen in Filippi en nu in Amsterdam of waar ook, mensen zijn die 
samen een tegen-commune vormen tegen de wereldlijke regering en 
die zich zo angel os betonen van de Filippensische commune, met een 
ander politeuma, een kiemcel van een andere polis. Daar in Filippi 
zijn ze er plotseling, mensen, niet veel edelen, niet veel wijzen, 
maar gewone mensen, kleinen en geringen - en ook misschien een 
paar edelen - die met de vernederden en vertrapten solidair zijn, die 
hun eigen belang sekundair achten, maar de slavenkonditie van het 
menszijn delend, niet weglopen uit de condition humaine en haar 
tekort en zo een beginsel leggen van de basileia tou theou, als 
dynamiet onder de geweldstrukturen van de stad. En zij doen het in 
goed vertrouwen, dat de waarheid, die zij schouwden met hun harts
ogen, namelijk dat de vernederde Messias gezegevierd heeft over 

dood, onrecht en geweld, hen heeft vrijgemaakt, heeft losgekocht uit 
alle bindingen. Ze zijn vrij om hun leven in te zetten als hun kyrios, als 
discipelen niet meer willende zijn dan Hij. -

Wij gaan in de exegese van kyrios derhalve mee met Lohmeyer, die 
zegt: met de verlening van de naam is verbonden de verhoging ter 
rechterhand Gods, vgl. Ps.IlO, Act 2:!l5v; [ELP 97], met Gnilka, die 
zegt: de kyriotès is op de wereld en niet op de g~meente betrokken 
[JGH, 129], met Käsemann, die stelt, met een citaat van Lohmeyer, 
dat kyrios a.h.w. de zijde van Christus is die naar de wereld is toege
keerd [EKE 83], met Klijn, die zegt: het was een vernedering, die hem 
maakte tot Heer der wereld [AKF 55v.], met Friedrich, die zegt: alle 
machten zijn, nadat Christus als Heer der wereld is geproklameerd, 
ontwapend [GFP 111]. Wel bedenken wij daarbij, dat er dogmatisch 
niet in twee rijken mag worden gedacht. Als Heer der wereld is Hij 
ook Heer der gemeente, want de gemeente is de binnenste cirkel, van 
waaruit dit koningschap wordt verkondigd en uitgeroepen, beleden 
en als nieuw politeuma beleefd en geleefd, zodat er gistende werking, 
messiaanse agitatie van uitgaat. Over deze dingen gaat het in de 
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woorden, die ons nog resten en die wij nu trachten te begrijpen. [Men 
zie KBP 62, vgl. BKD I, 420]. 

Mag ik deze beschouwingen bezegelen met een klein citaat van 
L. Ragaz [LRC 74] 'Het christendom heeft vooral het fatalisme 
doorbroken, dat over de antieke wereld lag, en dat al haar ordenin· 
gen een goddelijk karakter gaf; het heeft het perspektief van een 
komend Rijk der gerechtigheid geopend en in zijn naam met het 
wereldrijk der caesars de strijd aangebonden. Vanuit dit diepliggen· 
de centrum heeft het christendom geweldige sociale werkingen 
gehad. Het heeft de wereld ook in sociaal-politiek opzicht een geheel 
nieuwe oriëntering gegeven en is haar eeuwige revolutie geweest. Dat 
begon in dit middelpunt en kwam allengs meer naar boven'. Aldus 
Ragaz. 
Vers 10 bevat een belangrijk citaat uit de tweedejesaja [45:23], waar 

God bij zichzelfzweert, onherroepelijk, dat 'voor Mij alle knie zich zal 
buigen, dat bij Mij elke tong zal zweren'. [Voor het zweren van God 
bij zichzelf heeft de LXX ommuoo, voor het zweren bij God van elke 
tong: exhomologèsetai]. Deze eed zweert God, omdat er alleen bij 
Hem redding is. Buiten hem is er geen rechtvaardige en verlossende 
God. Deze wereldwijde bijval, deze kosmische knieval is geen kruipe
rige akklamatie aan een despoot, maar geschiedt uit de erkenning dat 
alleen bij Adonai het heil en de vrede gegeven is. Alleen deze God mag 
zich met recht en rede schepper noemen, want alleen bij Hem is ver
zekerd, dat de wereld niet tot baaierd, maar tot bewoning geschapen 
is. En dat zij ook niet in de chaos zal terugvallen. Dat alles heeft deze 
God niet verborgen gehouden, maar openlijk uitgeroepen, zodat Hij 
niet tevergeefs werd gezocht. 
Als het nu in Filippenzen 2: 10 gaat om het buigen van alle knie en 

het belijden van elke tong ... , dan geschiedt dat vanwege de kyrios
naam van Jezus. Daarmee is een bepaalde interpretatie van 'en tooi 
onomati' gegeven. Men kan erover strijden, of die in de oorspronke
lijke hymne past, vooral als men het 'eis doxan theou patros' als een 
paulinische toevoeging ziet. Ik doe dat niet. Noch ook heb ik behoefte 
de oorspronkelijke hymne te achterhalen en hem los te maken uit zijn 
paulinische kontekst. Mijns inziens blijft het object van de proskynese 
en de akklamatie God zelf. Maar God zoals Hij openbaar is in de 
Mensenzoon, juist in deze gehoorzame, vernederde knecht Jezus. 
Want die God is God, die God is de God, waarvan de profeet zegt: Hij 
alleen'is een rechtvaardige verlosser. Hem komt dus de eer toe. En dat 
is 'in Jezus' , in Gods keuze voor Hem, Gods opkomen voor Hem voor
goed, onherroepelijk, aan het licht gekomen. En onomati is de 
LXX-vertaling van het hebreeuwse besjem [in het klassieke grieks is 
deze formule niet gangbaar, JGH 127 noot 110]. Door het toekennen 
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van de naam boven alle naam aanjezus, openbaart God aan wie alle 
doxa toekomt. In niets anders trouwens dan in de aanneming der 
mensenkinderen tot zijn verheerlijkte godskinderen had Hij zijn eer 
gesteld. En in die naam, door Hem toegekend, buigt zich alle knie 
voor Hem en belijdt alle tong zijn eer. Omdat Hij deze Jezus, de his
torische mens, de gekruisigde, kyrios kyrioon noemt, met het 
naamwoord waarmee Zijn eigennaam wordt omschreven, daarom 
komt Hem de eer toe. Hij wordt aanbeden en geprezen onder aan
roeping van de naam van Jezus. Zo wordt er een beroep 
op Hem gedaan, zo wordt hij ook gedankt. Dat is het wacht
woord, dat Hij het is en geen ander, tot wie de gemeente zich wendt. 
Want er zijn vele theoi en kyrioi en de religieuze bijval en de politieke 
knieval gelden maar al te gemakkelijk die andere. Doch noemende 
deze naam, de naam van hem die alle religieuze en politieke machten 
tegen zich zag samenspannen ten dode, maar die overwon door liefde 
tot het einde .... het noemen van deze naam in de aanbidding, in de 
woorden der verering, in de betuiging der adhesie maakt alles on
dubbelzinnig, onreligieus, onmiskenbaar: Deze God is onze Godl Hij 
is één I Alle anderen zijn op de vlucht, tot zwijgen gebracht, ze zijn 
nergens meer. Zij moeten er ook niets van hebben, waar ze ook zitten, 
waar ze ook huizen. Ook zij kunnen alleen maar buigen. 
Wie buigen de knie, wie belijden met de tong? Lohmeyer heeft de 

proskynese geheel en al kosmisch willen verstaan. 'Het is het al dat 
zich onderwerpt en het wordt naar zijn drie rijken: hemel, aarde en 
onderwereld, aangeduid' [ELP 97]. Lohmeyer stelt deze kosmische 
opvatting scherp tegenover de ekklesiastische. Ten onrechte, geloof 
ik. Het gaat inJesaja 45 ook niet om de kosmische machten, maar om 
de goiim [volkeren] en hun kyrioi [machthebbers]. Het heil waaiert 
uit vanjeruzalem tot aan de einden der aarde. De strekking is wel kos
misch, maar in de zin van wereldwijd, van horizon tot horizon. 
Kosmos als 'al', 'heelal', is in zijn emfatische betekenis geen bijbels 
grondwoord. Tot onderwerpingen tot erkenning komt de hele schep
ping, maar het begin daarvan ligt in de gemeente. Klijn heeft gelijk, 
als hij schrijft: 'Men kan zich voorstellen dat het lied in de eredienst 
werd gezongen om de gemeente op te roepen, zich onder de heer
schappij van Christus te buigen' [AKF 60]. De gemeente echter vormt 
de eerstelingen van de nieuwe schepping en daarom heeft de knieval 
d,er gemeente en haar belijden een universele zin UCE 95]. Daarom 
mogen wij ook niet, zoals Friedrich, Bomkamm, Käsemann en 
Martin, het kyriosschap over de wereld uitspelen tegen dat over de 
gemeente. Daar kan niet veel anders dan een heimelijke twee-rijken
leer achter zitten. De Heer is Heer in het middelpunt der twee kon
centrische cirkels, christengemeente en burgergemeente, zodat in de 
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gemeente reeds nu waar en werkelijk is, wat op het wereldwijde 
politieke veld nog aan het licht moet komen, dat alleen liefdevolle 
solidariteit en bereidheid tot zelfovergave de overwinning kunnen 
behalen, ofte wel, dat de vernederden verhoogd en de hogen verne
derd zullen worden. In Jezus is dit gebleken. Hij is de kyrios kyrioon. 

De werkwoorden voor buigen en belijden zijn van het futurum [in 
Jes.45] door de hymnedichter in de conjunctivus aoristi gezet. Naar 
mijn indruk moeten wij hier geen betekenis aan toekennen [zie BGN 
par. 369, punt 2], het hangt samen met het voorgaande hina, dat in 
het koinè-grieks vaak de conjunctivus achter zich heeft [in de LXX 
wordt het futurum door hoti voorafgegaan], ook na een historische 
tijd in de hoofdzin [het klassieke grieks heeft dan vaak de optativus]. 
Enkele niet onbelangrijke handschriften hebben trouwens het 
futurum laten staan bij het tweede werkwoord [A;C;D;F;G;K;L;P; 
zie MVP 63]. Bij de exegese van Gnilka, die in navolging van 
Lohmeyer en Käsemann alle accent legt op de intronisatie van Jezus 
tot Pantokratoor [Kosmokratoor] komt het erop aan, dat de 
proskynese der machten aan de intronisatie direkt gepaard gaat. 
Jezus zàl geen Kosmokratoor zijn, ééns, maar Hij is het nu reeds, 
krachtens zijn intronisatie [zijn opstanding en hemelvaart] zie JGH 
130]. Gnilka zegt, dat daarom de dichter de futurische vormen van de 
Jesajatekst heeft veranderd. Proskynese en akklamatie vinden onmid
dellijk plaats. De erkenning van de kyriotès is niet in de tijd geschei
den van haar verlening. Ik geloof, dat de tekst hier overvraagd wordt. 
Zoveel betekenis kan men aan de verandering van tijd en modus niet 
geven. 

Bij onze opvatting is er een eenvoudiger verklaring: de prokynese en 
akklamatie van de gemeente, die reeds nu plaats vindt en waartoe de 
hymne de gemeente oproept, geschiedt in de gemeente als verzame
ling der eerstelingen op de voorhand, als aanvang en teken van de 
openbaring van de macht, de Naam, van haar Heer, als Hij zijn 
vijanden verslagen heeft en de kyriotès, de basileia aan God terug
geeft. Collange heeft gelijk: il me faut donc pas s'achopper au temps 
du verbe: indicatif futur ou subjonctif aorist. . .il s'agit d'une action 
dont Ie développement est en cours, illustrée par la confession de 
I'Eglise, manifestée totalement à la fin des temps DCE 96, lit. aldaar]. 

Romeinen 14: 11 geeft Paulus hetzelfde Jesajacitaat in de oorspron
kelijke lezing, betrokken op God. 'Zoals wij zagen', zegt Thüsing, 'zijn 
daar beide vershelften op God betrokken, maar zo, dat vanuit de kon
tekst Christus doorschijnt als degene, door wie de richtende God tot 
gelding komt'. [WTP 46-60]. Hieruit volgt, dat Paulus in deze latere 
brief er blijk van geeft, dat voor hem de theocentrische zin van het 
Jesajacitaat gangbaar was. Het zal in Filippenzen 2: 11 niet anders 
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zijn. Thüsing ziet overigens in de woorden 'tot eer van God, de Vader' 
een paulinische toevoeging. Hem komt het er echter op aan te laten 
zien hoe Paulus de oude hymne verstaan heeft. Terecht verstaat 
Thüsing het en tooi onomati Jèsou instrumentaal, vanwege Jezus 
buigen de machten voor God de Vader. 
Parallellen zijn Romeinen 15:7 v.v. en Apokalyps 5: 13. In de eerste 

helft van zijn Romeinenbrief zegt Paulus, dat joden en grieken elkaar 
in Christus kunnen en mogen aanvaarden. Eerder in de brief heeft hij 
het in de naam vanjezus bij de joden voor de heidenen en bij de heide
nen voor de joden opgenomen. Dat is zijn dienst der verzoening. De 
wederzijdse aanvaarding van vijanden is Gods doxa. Vervolgens 
citeert Paulus dan Psalm 18, Deuteronomium 32, Psalm 117 en Jesaja 
11 om te laten zien, dat er een wereldwijde lof van de éne God der go
den en der heidenen zal klinken en dat dit reeds nu aangevangen is in 
de messiaanse-gemeente als kiemcel van deze éénparigheid. Alle vol
keren zullen hem prijzen krachtens de naam van Jezus, die als grens
ganger juist Israëls God als de éne God van joden en heidenen heeft 
geopenbaard. Dit is de kosmische betekenis van zijn kyriotès. Zo ook 
in Apocalyps 5: 13 'En alle schepsel [ktisma] in de hemel en op de aar
de en onder de aarde en op de zee en alles wat daarin is, hoorde ik zeg
gen: Hem, die op de troon gezeten is en het Lam zij de lof, de eer en de 
heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden'. Pan ktisma is al het 
schepsel dat naar Zijn beeld is en dus adem heeft, zodat het loven 
kan. Kortom: de ganse mensenwereld. [Bovendien blijkt in deze 
parallel, dat de lofzegging God en het Lam gelijkelijk en tegelijkertijd 
betreft, zodat ook bevestigd wordt wat wij zeiden met betrekking tot 
de woorden 'en tooi onomatiJesou' in FiI.2:10]. 

Samenvattend: de ontfatalisering berust niet op een mythische 
intronisatie van Jezus tot Pantokratoor, al mag dat naar de vorm in 
het lied zo worden voorgesteld. Het gaat veeleer om de messiaanse 
courage van de gemeente, waarmee zij de machten als door de kyrios 
kyrioon afgedaan beschouwt. Ten diepste hebben wij hier niet met 
een mythe te doen, maar met een hymnisch zich uitend gelóóf in Jezus 
als kyrios. Deze uiting zelf is ontwapenend. De machten zullen van nu 
af aan op ongeloof stuiten en derhalve machteloos zijn. Dat wordt 
gezongen. Het loflied is een strijdlied tevens. En het is waar omdat en 
zolang het gezongen wordt. In Jesaja 45:23 hebben enkele 
LXX-handschriften voor het hebreeuwse shèba dat zweren betekent: 
exhomologeomai, andere omnumi, wat beter bij de masoretische 
tekst past. Wellicht mogen wij hier met zweren vertalen [in den zin 
van plechtig beloven]: iedere tong zweert, belooft plechtig, dat -
voor hem zal gelden - kyrios Ièsous Christos. Heel goed kan ons lied 
een doophymne zijn, waarmee de dopelingen zich tot deze gelofte 
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verplichten. Met deze woorden verbinden zij zich tot trouw aan dè 
messiaanse kiemcel. Door de toetreding tot de doop geeft de dopeling 

toe, bekent hij openlijk in de kring van broeders. dat ook hij Jezus als 
Heer zal laten gelden in zijn leven, niet alleen innerlijk, ook uiterlijk, 
niet alleen existentieel, maar ook politiek. De gemeente houdt hem 
aan deze plechtige eed. Samen zingen ze deze hymne, waarin zij de 
gelofte doen een conjuration messianique te zijn. 

Waar de woorden epouranioon kai epigeioon kai katachthonioon 
vandaan komen is onbekend. De LXX kent de trits in deze vorm niet. 
Men kan in de richting van Lohmeyer en Käsemann denken. 
Lohmeyer zegt: 'Het al buigt voor Hem de knie. Dat wordt met de 
drievoudige aanduiding scherp en duidelijk aangeduid .... Het zijn de 
drie rijken van het bestaande, hemel, aarde en hel' [ELK 59). Wie de 
hemelingen, de aardelingen en onderaardelingen zijn moeten wij dan 
niet vragen; het laat zich ook niet zeggen. Het gaat niet om de 
indeling, maar juist om de totaliteit van de kosmos. Deze driedeling 
van de kosmos, zegt Lohmeyer, is in de iraanse religie noodzakelijk: 
de tegenstelling is hemel en hel, de aarde is het rijk ertussen, waarop 
en waarom .de strijd zich afspeelt. Käsemann wijst erop, dat de 
heerschappij over de driedelige kosmos door astrale godheden, vooral 
door ,de zonnegód, wordt uitgeoefend. Deze sterregoden zijn lots' 
dragers. Zo wordt er in onze'tekst aan de Geistermächte gedacht, die 
het lot der aarde bepalen. Christus is nu in plaats van de anankè 
getreden en heeft deze machten overwonnen. Hij is Pantokratoor. 
Wij hebben deze visie reeds afgewezen. Wij kunnen deze genoemde 

drie woorden dan ook niet van deze zg. herkomst uit verklaren, al mag 
één en ander ook meeklinken. Misschien mogen wij een veronderstel
lingwagen. Zou, ondanks de andere termen in de LXX, Exodus 20:4 
geen parallel kunnen zijn? Daar gaat het om het verbod zich te buigen 
voor beelden van wat in de hemel, van wat op aarde en wat onder de 
aarde is. De confessor van Jezus' kyriotès belooft plechtig dat hij zich 
niet buigen zal voor iets ook maar, waar ook maar in de 'kosmos', 
want hij gelooft toch immers omgekeerd dat alles - alle beelden, die 
als theoi en kyrioi worden aanbedenl - zich voor God de Vader van 
Jezus heeft moeten buigen ... en dàt zal hij, als'confessor-dopeling, in 
zijn existentie wáár laten zijn. Wéér: het gaat om de belijdenis van dit 
messiaanse gelóóf in Jezus' heerschappij. Wat de kosmos overwonnen 
heeft is deze pistis. dit geloof [1 Joh.5:4). De beelden zijn projekties, 
eigen maaksels. religieuze uitingen van ambivalentie. Dat is reeds in 
het Oude Testament duidelijk doorzien [Psalm 115), zodat zij uit alle 
windstreken en dimensies teruggenomen met de dopeling mee 
gedoopt worden en met de confessor mee buigen voor God in Christusl 
Dit staat ook te lezen inJesaja 45 vers 16 vvo 'Zij staan beschaamd en 
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zijn ook te schande geworden, allen met elkaar zijn zij smadelijk afge
dropen, de makers van afgodsbeelden. Israël wordt door Adonai ver
lost met een eeuwige verlossing. Gij zult niet beschaamd staan, niet te 
schande worden in alle eeuwigheid. Want zo zegt Adonai, die de 
hemelen geschapen heeft [ - ] de aarde [ - ] en haar grondvesten [ wat 
eronder is derhalve] [ - ] niet tot chaos maar tot bewoning [ - ]: Ik ben 
de kyrios en geen ander!' Alles moet deze bedoeling van God dienen, 
want de hele driegedeelde kosmos is ertoe bestemd geen chaos te zijn 
waarop de mensen hun angsten projekteren en die van daaruit religi
eus gediend en vereerd wordt als fascinerend tremendurn. Dat is: 
maken van idolen. Zinloos, machteloos, schandelijk en smadeIljk 
ook. Na het geciteerde gedeelte volgt dan het woord uitJesaja 45 dat 
in Filippenzen 2: lO terugkeert. 

DatJèsous kyrios is, strekt eis doxan theou patros. Tussen de kyriotès 
van Jezus en van God is geen tegenstelling. Jezus is Heer om Gods 
vijanden te verslaan en dan het koningschap weer over te dragen. Het 
is niet goed, zoals Vincent doet, [MVP 63], het 'eis doxan' direkt met 
homologeisthai te verbinden. Het is juist de bedoeling te zeggen, dat 
Christus' kyriotès tot Gods glorie voert [JCE 96]. Deze eer Gods, waar
toejezus' regeren leidt, is de openbaring van zijn vaderschap. Zijn eer 
is dit vaderschap. Vader van deze Jezus, maar niet uitsluitend, inte
gendeel: van Hem als prototokos ek nekroon, als eerstgeborene van 
veel broeders en zusters. God komt tot zijn eer als de vervreemden 
thuiskomen, want alles is ter bewoning. In de ene mensheid van joden 
en grieken, van slaven en vrijen, van mannen en vrouwen, waartoe de 
Messias de verweesde en vervreemde volkeren, groepen, sexen en 
klassen heeft verzoend, komt het ene Vaderschap van God aan de dag 
Zo toont de hymne ons, dat de geschiedenis geen zaak is van roof en 
geweld, van machtsverhoudingen [al is zij dat de facto], niet dus 
van harp~gmos, maar eschatologisch, d.i. uiteindelijk, .gericht staat 
op de openbaring van het ene vaderschap van God. 

In de lukaanse versie van het gebed des Heren, Lukas 11:2 v. v, wordt 
God aangesproken als Abba, Vader. Dat is de intieme aanspraak, 
huiselijk, zonder distantie. Het gebed is het vragen van een kind aan 
zijn vader, in antropomorfe taal, ongegeneerd, naief. Jezus vond het 
de geëigende manier om tot God te spreken. Hij zegt dan ook zelf: Ik 
dank u, Abba, dat gij het wijzen en verstandigen hebt verborgen 
[Matth.ll :25]* . Jezus leert zijn discipelen over God te denken als hun 

°JoachimJeremias heeft zijn aanvankelijke mening. dat het 'lalwoord' abba de aanspraak 
van de vader door het zeer kleine kind is ingetrokken; wel is abba juist als 'Herzstück des 
Gouesverhältnisses Jesu 'een familiair woord uit de alledaagse taal en zo bij uitstek 
geschikt voor Jezus als 'Gouesanrede' dit Abba is 'ipsissima vox Jesu' [IJN 72v.l 
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vader en voor zichzelf als zijn kinderen. En: zich zo te gedragen, want 
voor zodanigen is het Rijk bestemd. Het spreekwoord geldt: zo vader, 
zo zoon. Het kind zal op zijn vader lijken, ook en vooral omdat het als 
zijn vader zal willen zijn. Dat is de navolging van God. [Hoe simpel en 
naief tegenover het loodzware esse sicut deus, einai isa theooi]. En 
eens zal ook geopenbaard worden, dat zijn kinderen Hem gelijk zullen 
zijn. Dan zal het vaderschap Gods blijken. Dan is Zijn eer geredl [zie 
CDD 53-55]. 

Karl Marx ziet in de religie een verbloeming van de slavernij, die de 
mens door vervreemding ervan weerhoudt voor zijn vrijheid op te 
komen. Onze hymne spreekt over de opheffing van alle vervreemding 
in de openbaring van het vaderschap van die God, die de door de reli
gieuze en politieke machthebbers gekruizigde godslasteraar jezus, als 
Mensenzoon tot Heer en Messias stelde. Die God zal zijn alles en in al
len. En zijn kinderen zullen Hem gelijk zijn. Dat is de doxa van deze 
God. Dan is het niet meer nodig ten opzichte van de vele goden en 
machten dezer wereld atheïst te zijn, zoals een christen nu nog is op
gelegd. En het ware te wensen, dat hij deze verwantschap met zijn so
cialistische broeder beter besefte. Het geloof in de Vader van de kyrios 
jezus zal dan definitief de dienstbaarheid aan deze heren hebben 
overwonnen en de geest der vrijheid zal hebben getriomfeerd. Wee 
echter een christendom, dat het geloof in deze God der bevrijding, die 
geen baaierd wil, maar een bewoonbare, in vrede bewoonde wereld, 
waar zijn kinderen thuis zijn, en die als Vader ernaar verlangt geëcht 
te worden, inruilt tegen een God van eigen makelij, een beeld van 
zichzelf, een exponent van zijn slavengeest. Het atheïsme moet er in 
een religieuze wereld zijn, als uiting van ongeloof in een voorzienig 
bestel, waarin het lijden, de vermoeienis, de armoede worden wegver
klaard en als uiting van ongeloof in het fatale heersen der rijken en 
machtigen en hun goden, hun ideologieën en idolen. Dat dit atheïs
me met de religie óók deze Vader verwerpt, omdat het niet anders 
kan dan in Hem zien, wat de leugen van het christendom van Hem 
maakt, is mede een schuld van deze kerk. 
In onze dagen zal het erom gaan, dat de gemeente aan de basis weer 

leert zweren op de oude, altijd nieuwe woorden: Kyrios Ièsous 
Chris tos I Heer is jezus Christus I om zo te eren de God, die geen God wil 
heten, maar Vader van de Mensenzoon, de eerstgeborene onder veel 
broeders. De god wiens erfgenamen mensen mogen zijn. En die zal 
zijn alles en in allen, zodat er in de stad der toekomst geen tempel zal 
zijn, want zij kennen Hem daar allen v'ande kleinen tot de groten met 
hun hart, van harte, want als mensenkinderen zijn ze van zijn 
geslacht. 
Geen beter slot van dit boek dan deze woorden van Paulus: 'Want gij 
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hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, 
maar gij hebt ontvangen de geest van het zoonschap, door welke wij 
roepen: Abba, Vader. Die geest getuigt met onze geest, dat wij 
kinderen Gods zijn. Zijn wij nu kinderen, dan zijn we ook erfgena· 
men, erfgenamen van God en medeerfgenamen van Christus 
[Rom.8: 15·17. vgl.Ef.5: 1]. 
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FILIPPENZEN 2:6-11 
De griekse tekst naar Nestle, enkele min of meer vrIje vertalingen en 
een parafraserende bewerking van de Christuspsalm. 

Griekse tekst 

vers Lohm. 
[6] [1] hos en morfêi theou hyparchoon 

ou eh harpagmon hêgêsato 
to einai isa theooi 

[7] [2] all' he au ton ekenoose 
morfên doulou laboon 
en homoioomati anthroopoon genomenos 

[3] kai schêmati heuretheis hoos anthroopos 
[8] etapeinoosen he au ton 

genomenos hypêkoös mechri thanatou 
[thanatou de staurou] 

[9] [4] dio kai ho theos auton hyperhypsoose 
kai echarisato au tooi to onoma 
to hyper pan onoma 

[10] [5] hina en tooi onomati Iêsou 
pan gonu kampsêi 
epouranioon kai epigeioon kai katachthoonioon 

I 

[11] [6] kai pasa gloossa exhomologêsêtai 
hot i kyrios Iêsous Christos 
eis doxan theou patros 
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Tekst Nederlands BiJbelgenootschap 

[6] die in de gestalte Gods zijnde 
niet als een roof heeft geacht 
het Gode gelijk zijn 

[7] maar zichzelf ontledigd heeft 
en de gestalte van een dienstknecht heeft 
aangenomen en de mensen gelijk geworden is 

[8] en in zijn uiterlijk als een mens bevonden 
heeft Hij zich vernederd 
en is gehoorzaam geworden tot den dood 

[ja tot den dood des kruises] 

[9] daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd 
en Hem geschonken de naam 
boven alle naam 

[lOl opdat in den naam van Jezus 
zich alle knie zou buigen 
van hen die in de hemel en die op aarde en die onder 
de aarde zijn 

[11] en alle tong zou belijden 
Jezus Christus is Here 
tot eer van God den Vader! 
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[6] .... welcher. da er in Gottesgestalt war 
das Gottgleichsein nicht als Beute ansah. 

[7] Er entäusseTte sich selbst [jener Gestalt] 
und nahm Knechtsgestalt an. 
wurde den Menschen gleich. 
Indem er in seiner Haltung als ein Mensch erfunden war. 

[8] demütigte er sich selbst. 
wurde gehorsam bis zum Tode. 
ja bis zum Tode am Kreuz. 

[9] Darum hat ihn Gott erhöht 
und ihm den Namen über alle Namen gcschenkt. 

[10] dass in dem Namen Jesu jeder Knie sich beuge: 
der Himmlischen. der Irdischen und derer unter der Erde 

[11] und jede Zunge bekenne: 
der Hen ist Jesus Christus 
zur Ehre Gottes des Vaters. 

Kart Barth [1927] 

[5] Je moet onderling voor ogen hebben 
wat je juist in de Messias Jezus voor ogen staat: 

[6] Die in het beeld·van-God zijn bestaan hebbend. 
er geen begeerte naar had om naar het zijn-als-God te grijpen 

[7] maar zichzelf ontkleedde en het beeld van een slaaf aanvaardde 
en gelijkend op de mens is geworden. 

[8] En in gedrag ondervonden als een mens maakte hij zich één met 
de geringen. gehoorzaam geworden tot de dood. tot de dood aan 
het kruis toe. 

[9] Daarom juist verhief God hem hoog en begenadigde hem met de 
naam die hoger is dan alle namen 

[10] opdat in die naam-van-Jezus alle knie zich zou buigen van 
hemelingen en aardbewoners en hellegeesten. 

[11] en elke tong ermee zou instemmen: 
Heer is Jezus. tot glorie van God de vader. 

K.H. Kroon [1974] 

Der Messias Jesus 
Nach dem Bilde Gottes geschaffen. 
suchte nicht durch Raub. wie Gott zu sein. 
sondern unterwarf sich seinem Gericht. 
nahm's an. Bild eines Sklaven zu sein. 
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Nach Art der Menschen geboren, 
sah man ihll leben als Gottes Menseh. 
Er unterwarf sich dem 
Sklavenschicksal bis zum Kreuzestod. 

Nach Gottes Willen und Mac~t zum Leben erweckt 
und mit der Vollmacht Gottes begabt, 
wurde ihm der Name des Heils gegeben, Anbetung 
ihm, der Gottessohn geworden ist. 

HERR Jesus, der Messias. 

Hans- Wemer Bartsch [1974] 
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DE WEG VAN WOORD TOT WOORD 

[1] Hij, die in het beeld van god bestaat, 
had niet in de zin per se 
als god te zijn 

[2] maar hij zag af van zichzelf 
nam aan het beeld van slááf 
en sloot zich als mens bij mensen aan. 

[3] In handel en wandel mens gebleken 
verenigde hij zich met de onderdrukten 
geworden als zij gehoorzaam tot de dood 
[de kruisdood zelfs]. 

[4] Om die dingen heeft god hem zeer hoog neergezet 
van harte hem geschonken de naam 
die hoger is dan alle namen 

[5] opdat in deze naam van Jezus 
door de knieën zinken zal . 
al wat in de hemel, op de aarde of daaronder is 

[6] en elke tong deze gelofte doet: 
Heer is voor ons alleen Jezus Messias 
tot eer van god, de vader van het mensenkind. 

G.H. ter Schegget [1975] 
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DE WEG VAN EEN MENS 
een hymne over Jezus 

Geboren en getogen mensenkind, 
gemaakt om beeld te zijn 
van Hem die leeft en liefde is, 
die was en is en zijn zal: 
heer der wereld, 
al zijn broeders hoeder, 

heeft hij geen macht begeerd, 
geen aanzien als een god, 
en heeft zich niet 
aan de gestalte dezer wereld 
onderworpen. 

Heeft niet, roofzuchtig, 
voor zichzelf geleefd, 
maar zich ontdaan van zijn bezit, 
zich uitgekleed 
zich weggegeven 

en is de weg gegaan 
die langs de zelfkant voert 
het duister in 

en is niet 
halverwege omgekeerd 
maar heel de weg gegaan. 

Is op de slavenmarkt gaan staan 
om als de minste mens 
voor een spotprijs 
verkocht te worden. 

En werd zo één van hen 
die mensonwaardig zijn, 
werd alle mensen 
die verkwanseld worden 

werd niemand 
met wie niemand zijn 
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werd een melaatse 

en wie hem zien 
keren zich van hem af. 

En trok het lijden aan 
en droeg het als een lam 

en liet zich slaan 
voor anderen, 
en liet zich overladen 
met last en schande 
opdat velen 
vrij-uit zouden gaan. 

En werd afgeslacht, en stond stom 
voor zijn scheerders, 
en werd gehangen 
als een slaaf. 

Zo is hij mens geworden, 
een gerechte, 
en dit werd zijn naam: 
Slaaf Jezus Mensenkind, 
beeld en gelijkenis van Hem 
die leeft en liefde is, 
Hem evenwaardig. 

Dat nu 
wie hem aanschouwt 
zijn hart zal buigen, 
en zal erkennen 
dat in hel en hemel 
en op aarde 
niemand 
de naam van mens 
verdient, dan hij-

dat enkel wie zijn leven geeft 
aan allen 
die naam ontvangen zal 
en leven 
zoals hij. 
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Hem noemen wij: 
vriend god 
de eerste en de laatste. 
Hem zult gij noemen: 
onze lieve Heer. 

naar: 
Filippenzen 2:6-12 
Johannes 13 
Jesaja 53 

Huub Oosterhuis [1974] 

Bovenstaande vertalingen zijn resp. te vinden: in de, nieuwe ver
taling op last van het Ned. Bijbelgenootschap [met een kleine 
wijziging in vers 6 waarin de delen b en c zijn verwisseld], in KBP 
54-62, ongepubliseerd, HBK 129, voor deze uitgave vervaardigd, 
HOV46 vv.] 
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GLOSSARIUM 

Verklaring van enige woorden en theologische uitdrukkingen 

Hieronder worden enige woorden en uitdrukkingen verklaard, die 
niet-theologisch geschoolde lezers moeilijkheden zouden kunnen op
leveren_ Kriterium voor opname in de lijst is geweest: het oordeel van 
twee niet-theologische vrienden, een pedagoog en een onderwijze
res, en het ontbreken van de woorden in het Groot Woordenboek der 
Nederlandse Taal van Van Dale en zijn supplement ['s-Gravenhage 
1969, 1970] [GNT]_ 

Adam Kadmon 
Term uit de kab alla [zie daar]; de makrokosmos wordt als een grote 

mens voorgesteld, die Adam Kadmon wordt genoemd_ De mikrokos
mische afbeelding van deze Adam Kadmon is Adam, de eerste mens_ 

Ainsoph 
Kabbalistische term, aanduidend het oerniets, het oneindige, ver

borgene, waaruit de tien sefirot [zie daar] van god emaneren [voort
vloeien]. 

Anhypostasie 
In wezen zijn alle gereformeerde dogmatici het erover eens, dat de 

mensheid van de Christus de abstrakte, niet persoonlijk [anhypos
tatisch], wel echter [in Jezus] individueel gedachte mensennatuur is, 
die aan alle menselijke persoonlijkheden gemeenschappelijk is. Zie 
ook Enhypostasie [HHD 331]. 

A ut 0 basileia 
De term komt van Origenes [in Matthaeum tomus XIV. 7] en bete

kent: Christus zelf is het koninkrijk van God in persoon. De 
apostolische en na-apostolische kerk spreekt weinig expliciet van het 
Rijk Gods, maar impliciet menigmaal door, voor de goede verstaan
der duidelijk en ook kritisch tegenover de bestaande machten, van 
de KYRIOS Jezus Christus te getuigen [ThWzNT. 591, K.L. 
Schmidt]. 
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Bar-nasja [aram.] 
Hebr.: Ben-Adam. Ned.: Mensenzoon, Zoon des Mensen. 

Beacharit 
HebT.: in het laatste der dagen. 

Ben-Adam 
Zie Bar-nasja. 

Beresjit 
Beginwoorden van de tora; naam van Genesis in het hebreeuws; 

betekent: in den beginne; in het begin van de dagen. 

Betsalmenoe kidmoetenoe 
HebT.: naar ons beeld en onze gelijkenis [Gen.l :26]. 

Carmen Christi 
Het leed van Christus, de Christuspsalm, of Christushymne, als min 

of meer zelfstandig bestanddeel in de Filippenze.l}-brief. Wij gaan 
met Lohmeyer mee, als hij er een lied in ziet, dat door Paulus waar
schijnlijk wordt geciteerd, al is Paulus' auteurschap ervan niet uitge
sloten. Voor het uitsluiten daarvan ontbreken objektieve kriteria 
IJ. N. Sevenster]. 

Civitas dei 
Stad [soms vertaald: staat] Gods. Bij Augustinus niet gelijk aan Rijk 

Gods [Regnum dei]. maar ook niet identiek aan de kerk op aarde. 
Volgens Bloch is het een dynamische, chiliastische notie, hoewel 
Augustinus in de kerk, als éérste ontwaken, het millennium ziet, 
waardoor de dynamiek dreigt te verlammen. 

Comes 
Latijnswoord, dat metgezel, lotgenoot betekent [waaruit het franse 

·woord comte [graaf] is ontstaan]. In de muziektheorie is de comes de 
tweede inzet van het thema van een fuga, een kwint of kwart hoger of 
lager dan de dux [zie daar]. In het stretto vallen de inzetten over 
elkaar heen, in een verhaastende beweging, die heengaat door een 
soort engte [stretto of Engführung genoemd]. Het effekt ervan is een 
geweldige verdichting en koncentratie. 

Condescentie 
Van Dale geeft neerbuigend [GNT s.v.]. In de theologie duidt het 

woord de nederdaling van God in Christus aan, zonder de bijklank 
van 'genadig, maar uit de hoogte', die Van Dale in neerbuigendheid, 
terecht, hoort [GNT sv neerbuigend]. 
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Conjuration messianique 
Karakterisering van de christelijke gemeente als messiaans eed

genootscha p_ 

Cor incurvatum in se 
Hart dat in zichzelf gekromd is; een mens_ die zich afsluitend voor 

belofte en gebod, uitsluitend op zichzelf gericht is en daardoor in ver
twijfeling en eeenzaamheid_ De uitdrukking is van Luther. 

Demoet 
Hebr_: gelijkenis, afbeelding. 

Dux 
Het lat. woord dux betekent aanvoerder, leidsman [later: hertog]. 

In de muziek is de dux de eerste inzet van het thema in de fuga; dit 
eerste thema klinkt geheel uit voor de comes inzet. Pas naar het stretto 
toe vallen de stemmen over elkaar heen. Harmonie en disharmonie 
zijn in deze beweging Ï.z.z. toevallig, al loopt alles uit op een harmo
nisch afsluitende doorwerking. De dynamiek en 'eschatologie' van de 
fuga werd voor mij leidraad om de christushyrnne te verstaan. 

Èchad 
Hebr.: één, enig, niet in de zin van 'abstrakte eenheid', maar van 

kwalitatieve bijzonderheid, zegevierende uniCiteit te verstaan in 
Deuteronomium 6:4. 

Elthon-spreuk 
Met deze technische term worden die woorden van]ezus in de evan

geliën bedoeld, die aanvangen met: Ik ben gekomen [ook: niet 
gekomen] [om ... ]. 

Enhypostasie 
Christologisch leerstuk uit de zesde eeuw [Leontius van Byzantium 

ca 485-543]. inhoudend, dat de menselijke natuur van .Christus zijn 
hypostase [zelfstandigheid] heeft in de logos. De gereformeerde dog
matici vatten dit zo op, dat de menselijke natuur wordt opgenomen in 
de eeuwige zijnswijze van de logos, zonder deze laatste te veranderen. 
De opvattingen van H. Bavinck, van],H. Gunning]r [E.]. Beker] en 
Karl Barth sluiten bij de gereformeerde traditie aan, zonder wellicht 
recht te doen aan de bedoelingen van Leontius, die het Chalcedon 
aanpaste aan de monofysitische tendenties in het oosterse dogma
tischedenken lvg!. HHd 334, AHD 253]. Zie over deze zaak ES] 456v, 
516, 540, 543, 604. Zie ook anhypostasie. 

Existentiaal 
Wat betrekking heeft op de wezenlijke kenmerken, de ontologische 
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strukturen van het menszijn. Niet te verwarren met existentieel, dat 
betekent: de existentie betreffend, het leven in zijn geleefde werke
lijkheid ervarend, leven en denken als één beschouwend. 

Extra- calvinisticum 
Deze gereformeerde dogmatische positie sluit aan op de leer der 

enhypostasie in haar calvinistische interpretatie. Het calvinistische 
'extra' [= buiten] vinden wij in de these, dat de godheid van Christus 
ook buiten [extra] zijn aangenomen menszijn is. De logos existeert 
zowel binnen als buiten de mensheid van Christus [HHD 324]. 

Forma servi, forma dei 
De gedaante van een slaaf, de gedaante van god . 

. Gan Eden 
Hebr.: De tuin van Eden, waar 'paradijs' een aanvechtbaar 

ekwivalent van is, omdat het teveel de gedachte van een 'paradise lost' 
suggereert, terwijl het verhaal in de tora juist deze regressieve illusie 
wil verstoren; geen tragiek, geen romantisch retour, maar 
profetische, progressieve belofte is de teneur van tenach. 

Ger [-im] 
Hebr.: vreemdeling[en]. De tora kent aan de vreemdelingen en 

slaven rechte'n toe. Zij vallen niet praktisch overal buiten, zoals de 
slaven bij de Grieken, al genoten de vreemdelingen ook bij hen enige 
bescherming [Zeus Xeinios]. 

Goël 
Hebr.: lett. 'terugkoper', verlosser, losser. Bloch vertaalt in Job 

19:25 wreker [vgi. Num. 35:19v.v.: Deut.19:6, 12; Joz.20: 3,5,9, 2 
Sam.14:11: goël ha-dam; bloedwreker, zonder ha-dam [bloed] in 
Num.35:12]. 

Haggada 
Literair bestanddeel van de talmoed, die uiteenvalt vooral in twee 

genres: halacha, wandel, wegwijzing, beslissing en raadgevingen van 
de grote meesters, gebruiken van het volk, en haggada: verhalende 
stof. gelijkenissen, anekdotes, legendes enz., die vaak de functie 
hebben van een soort meta-taal, bijv. preëxistentie van tora, wijsheid 
enz. 

Harad 
Hebr.: sier. majesteit. 

Homoousiosl homoiousios 
Lett. gelijk van wezen, gelijkend van wezen. Om deze jota IS fel 
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gestreden. Arius en de zijnen leèrden, dat de Zoon gelijkend 
[homoiousios] van wezen met de Vader was [er was een tijd, dat Hij er 
nog niet was!], de orthodoxen echter, die op het concilie van Nicea 
325 zegevierden zeiden: de Zoon is gelijk van wezen met de Vader. 
Bloch kiest voor de orthodoxen, omdat hij in deze gelijkheid de 
prometheïsche identifikatie van de mens, Jezus met God wil zien 
Daarmee is uiteraard het dogma geen recht gedaan; niettemin is deze 
eigenzinnige verklaring interessant, omdat een streng christo
logische, onfilosofische, 'hermeneutische' dogmatiek als van K. Barth 
inderdaad een theologie [leer van God] oplevert, die om zo te zeggen 
het atheïsme als antithese en het theïsme als these in zijn dialektiek 
opneemt en als tegenstelling op~eft, omdat van Godswege dit schijn
baar antagonisme opgeheven is, afkomstig als het is uit de afval-in
Adam [de 'adamitische apostase']. Bij Barth gaat de synthese [open
baring] vooraf aan these [religie, ook christelijke religie] en anti-these 
[atheïsme], die beide gelijk-oorspronkelijk uit haar voortkomen, 
zodat het atheïsme niet opgaat in zijn reactionair karakter en de 
christelijke religie niet samenvalt met het geloof als vera religio. 

Hysteron-proton 
Stijlfiguur: het laatste éérst. 

Kabbala 
Lett.: 'ontvangen door traditie'; joodse mystiek-theosofische 

geheim leer [dertiende eeuw], gnostisch beïnvloed. 

Kabood 
Hebr.; heerlijkheid, glorie, eer, roem, waardigheid; van een stam 

die wellicht zwaar betekent, in welk geval kabood iemands gewicht, 
zijn 'gewichtigheid' aanduiden zou [grieks: doxa]. 

Kohèlèt 
Hebr.; Prediker. 

Marcionitisme 
Ketterij genoemd naar Marcion [tweede eeuw na Chr.], die een 

'paulinisme zonder dialektiek' [Harnack] leerde: afwijzing van de wet 
[= het Oude Testament] en zijn God, die de mens totaal 'liefdes
vreemd' heeft geschapen. Christus is de verschijning van de goede 
God, de God-der-liefde [AHD 72-74]. 

Mitsraim 
HebT.: Egypte. Het oude Egypte, dat wij in het begin van het boek 

Exodus mogen zien door de ogen van een inmiddels uit dit diensthuis 
bevrijde slaaf, mag men niet recht toe recht aan met het huidige 
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Egypte gelijkstellen. Tegenstellingen mogen niet met de bijbel 'gehei
ligd' worden. Vandaar dat ik Mitsraim nog al eens, maar niet altijd 
[er is ook kontinuiteit] onvertaald laat. 

Nomisering 
Sociologische term, anglicistisch. Ook de burgerlijke sociologie ziet 

de maatschappij als bron en object van de religie. Via de religie 
verzekert de maatschappij zich v'an de eerbiediging van haar 
waarden. De mens wil een geordende wereld [nomisering] en daarin 
wil hij geloven [legitimering], omdat de orde in het objektieve rust 
[kosmisering]. De godsdienst zorgt voor de verinnerlijking van deze 
nomiseriI}.g enz. [vg!. GSK, 7 v]. 

Olam hazzèh, olam habba 
Hebr.: deze eeuw, de toekomende eeuw. Olam [gr. aioon] is niet 

eeuwigheid in onze zin; men vertaalt ook wel: wereld. 

Passus sub Pontio Pilato 
In het apostolicum wordt van Christus beledell':dat hij geleden heeft 

onder Pontius Pilatus. Zijn 'gehoorzaamheid' is geen mythe, maar 
een historisch gebeuren, dat onder deze met name genoemde 'rijks
commissaris' in het bezette gebied Palestina plaatsvond. 

Per Çhristum in Deum 
Door Christus tot God, boek van W. Thüsing. 

Pesjitta 
Syrische bijbelvertaling, gerevideerd door bisschop Rabbula van 

Edessa [411-435]. 

Potestas en potentia 
K. Barth onderscheidt tussen potestas [macht] en potent ia [macht]. 

Potentia is macht om de macht. Potestas is de macht der liefde, die 
niet perse macht wil zijn en die het niet om zichzelf gaat, maar in 
dienst staat van Gods humanisme. 

Protologisch 
Een woord gevormd als tegenstelling van eschatologisch, zodat men 

zou kunnen vertalen: de leer der eerste dingen. 

Regnum dei 
Lat. voor basileia tau theou, koninkrijk van God. Zie civitas dei. 

SalvatoT salvandus of salvatus 
De kerkvader Augustinus ironiseerde de gnostische redder [sootèr] 

door hem te karakteriseren als redder, die zelf gered moest worden 
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[Salvator salvandus]: immers het is het 'zelf dat door het 'zelf gered 
moet worden. In de zeer gekompliceerde heilsleer van de gnostiek 
komt het ook voor dat de redder [de godheid] in een eerder stadium 
zelf gered is [salvatus] of p~s dan zelf wordt gered, als zij het zelf [de 
ziel] heeft thuisgebracht [saivandus]. 

Sefirot 
Kabbalistische term, misschien afgeleid van het griekse: sfaira 

[ = sfeer]; de sefirot zijn de tien hierarchisch geordende eigenschap· 
pen die uit 'God' voortvloeien [emaneren]. God is het oerniets, het 
oneindige. 

Sensorium 
Bewustzijn, besef, gevoel·voor [niet in GNT] 

Sicut deus [verus] 
Als God, als de ware God [lat.] 

Syzygiënt heorie 
Sysygie is de konjunktie [event. oppositie] van twee hemellichamen 

in de astronomie. In de astraalmythen werd zo een 'span' gezien als 
een heilig huwelijk van twee godheden, bijv. [in Babylonië] van zon 
en maan [al staan die nooit samen aan de hemel]. Wij kunnen hier, 
met Bloch, een mythisch· erotische utopie in zien. Ook in de 
gnostische emanaties vinden wij zulke 'spannen' [paren]: bijv. licht en 
leven, foos en zooè. In Efeziërs 5:30·32 maakt Paulus[?] in plaats van 
de kosmisch· astrale konjunktie het lichaam van de Messias tot achter
grond van de man-vrouw-'konjunktie', waardoor deze aan uiterlijke 
hoogte en solarische sex verliest, doch wint aan innerlijke, maar niet 
alleen aan innerlzjke diepte: het huwelijk wordt tot teken van het toe
komstige samenwonen der godskinderen, niet achter de sterren, maar 
op deze lieve aarde. 

Taedium 
Verveling. 

Tohoe wabohoe 
Woest en ledig; Buber vertaalt: Irrsal und Wirrsal, Gen.1 :2. 

Tremendum ad fascinosum 
Rudolf Otto karakteriseerde het Heilige als een mysterium tremen

dum 'ac fascinosum [c.q, fascinans], een schrikwekkend, maar tege
lijkertijd fascinerend geheimenis [ROH 17 v.v.,'37 v.v.] 

Tsèlèm 
HebT.: plastisch of geschilderd beeld. 
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Enkele veel voorkomende griekse woorden en hun betekenis 

agapè 
anabasis 
anankè 
anthroopos 
anthroopoon 
antitypos 
arnIon 

archè 
a-theos 
autos 
basileus 
basileoon 
basileia 
dio 
doxa 

doulos 
dynamis 
echarisato 
en 
etapeinoosen 
eikoon 
eis ta idia èlthen 
epouranioon 
epigeinoon 
kai katachthonioon 
exhomologèsétai 
ex ou ra nou 
exousia 
fronein 
genomenos 
gloossa 
gonu 
harpagmos 
heauton 
hègèsato 
heimarmenè [nI. moira) 
hèmeis 

liefde,caritas 
weg omhoog 
noodzaak, levensnood 
mens 
van de mensen 
tegenbeeld 
lam, eigl. bokje [in Apoc_Joh_ wellicht 
teruggaande op het aram_ talja = lam, 
knecht; vgl. Jes_53:7, Act 8:32 
[ThWzNT I, 342 v)_ 
begin, heerschappij 
zonder god 
zelf 
koning 
van de koningen 
koningschap 
daarom 
heerlijkheid, glorie, eer 
[hebr: kabood) 
slaaf, knecht 
kracht 
hij begunstigde 
In 

hij vernederde zich 
beeld, gelijkenis 
hij ~wam tot het zijne 
van de hemelingen 
van de aardelingen 
en van de hellegeesten 
hij zal zweren [alle tong ___ bij god) 
uit de hemel 
macht, volmacht, bevoegdheid 
zich richten op 
geworden 
tong 
knie 
roof 
zichzelf 
hij achtte 
het lot [ons) beschoren; fatum 
wij 
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hèmoon 
hèmin 
heuretheis 
hina 
homoioomati 
hypos tou anthroopou 
hyiothesia 
hyparchoon 
hypèkoös 

hyperepirisseusen 

hyperhypsoosen 
hypomonè 
hypsoothènai 

kai 
katabasis 
kenoosis 
ktisma, ktisis 

'iaboon 

melloon 
mellontos 
metamorfousthai 
mechri 
morfè 
omnuoo 
onoma 
hyper pan onoma 
ouk louch] 
pais 
pneuma zooöpoioun 
schèmati 
sooma 
sootèr 

stauros 
staurou 
tapeinoosis 

van ons 
aan ons 
ervaren; bevonden 
opdat [hina kampsèi: opdat buige] 
gelijkheid [3nv] 
Mensenzoon 
aanneming tot zoon 
zijnde, bestaande 
gehoorzaam [van deze stam in het 
moderne grieks: 'nationaliteit' = 'on
derdanigheid'] 
is meer dan overvloedig geworden 
[Rom.5:20] 
heeft uitermate verhoogd 
volharding 
verhoogd worden [bij Joh. dubbel
zinnig: kruiziging [I] en opstanding] 
en, ook 
weg naar beneden 
lediging, ledigmaking 
schepsel [in Rom.8:20 v.v.: mensenwereld 
aangenomen hebbende [of aanne
mende] 
de komende 
van de komende 

. zich laten veranderen, veranderd worden 
tot 
vorm, gestalte 
zweren [van god ... bij zichzelf] 
naam 
boven alle naam 
niet 
knecht, jongen, kind 
levendmakende geest 
qua gedrag 
lichaam 
redder [zowel in gnostiek, als in keizer
verering, als van Jezus Christus] 
kruis 
van het kruis 
de vernedering, beperking van presti
ge Dak.I: 10]; tapeinos is: gering, arm
zalig, onbeduidend, ook kruiperig. 
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thanatos, - ou 
theos, - ou 
theooi ' 
theoi 
theoon 
theotokos 
timè 
to eina isa theooi 
typos 

onderdanig [vgL proletariër - - pro
leet] [WBW 1591, 1593] 
dood, van de dood 
god, van god 
aan, voor god 
de goden 
van de goden 
godbarend 
eer, waarde, ereloon 
het godgelijk zijn 
gestalte, figuur, model, voorbeeld. 
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Gedreven door de Geest 
gaan wij getroost 
de weg van alle vlees, 
die onverpoosd 
de Zoon des mensen gaat, 
te allen tijde, 
tot Hij weer voor ons staat 
zoals Hij van ons scheidde. 

Jan Wit 
[Gez.233:4] 
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