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Onze Vader die in de hemelen zijt, 

uw naam worde geheiligd; 

uw Koninkrijk kome; 

uw wil geschiede, 

gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. 

Geef ons heden ons dagelijks brood; 

en vergeef ons onze schulden, 

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 

en leid ons niet in verzoeking, 

maar verlos ons van de boze. 

Want uwer is het Koninkrijk 

en de kracht 

en de heerlijkheid 

in der eeuwigheid. 

Amen! 
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Inleidend woord 

Het woord zuchten is een prachtig woord. Het betekent niet 

alleen verzuchting (adem die met geruis uit de borst van 

een mens opstijgt), maar ook verlangen. Het zuchten der 

creatuur verwoordend, geeft de gemeente uiting aan haar 

verlangen naar het Rijk van God, van haar begeerte einde

lijk gerechtigheid te zien. Bidden is God aanroepen vanuit 

die diepste ontbering, het is zich uitstrekken, reikhalzend, 

met opgeheven hoofd naar het eindelijk onthuld worden 

van het ware menszijn, zoals het door God is bedoeld, en 

naar het einde van het lijden, in een alles vervullende 

vreugde en heerlijkheid. Het gebed dat hieraan op de een

voudigste en indringendste manier vorm geeft is het Onze 

Vader. Het is een zucht in beide betekenissen: een diepe 

verzuchting en een sterk verlangen, dat alleen in en door 

God gestild kan worden. 

Maar is zulk zuchten geen vlucht uit de verantwoordelijk

heid, een desertie? Dat dit niet zo is, wordt positief uitge

drukt in de woorden: innigst engagement. Het begrip enga

gement betekent allereerst: verbintenis tussen partners. Het 

engagement gaat van God uit: Hij sticht zijn verbond met 

mensen, Hij wil geen verre, rustende Scheppergod zijn, 

maar de bewogen partner van volwassen mensen. Het men

senkind is geroepen tot mondigheid en bestemd tot vrij

heid: het mag de God, die ver schijnt te zijn, aanroepen als 
Vader, als Abba. Zo gaat God met de mens en de mens met 

God in het gebed de tederste verbintenis aan, die er is: die 

9 



van vader en kind. De biddende mens is geen onmondig 

kind, integendeel: hij is volwassen, heeft veel ervaring van 

leed en verdriet en heeft het moeilijk met het godsbestuur, 

waarvan hij weinig of niets ziet. In één ding evenwel is hij 

kinderlijk, maar niet kinderachtig: deze mens schaamt zich 

niet voor het kleine kind, dat nog in hem is en roept: Vader

tje! Zo doet deze mens een beroep op die God, die Jezus 

voor ogen had als Hij riep: Abba! Over de hoofden van alle 

goden en heren van deze wereld heen, doet dit 'grijze kind' 

een beroep op de messiaanse God, die zich in Jezus met het 

menszijn geëngageerd heeft. Hij doet het op hoop tegen 

hoop, hij doet het zuchtend, roepend, schreeuwend. Maar 

hij doet het! 

Zo gezien is er van geen desertie sprake: er is geen inniger 

engagement met de wereld, niet de mensen, met de cultuur 

en de maatschappij, dan dit, want heel het ontzettend ge

beuren wordt in het licht gezet van de belofte die deze God 

voor de gemeente is. Alle cynisme is uitgedreven. De ge

meente treedt voor Gods aangezicht met de hele last der 

geschiedenis en zegt: wat mogen we hopen, wat moeten 

wij doen, als Gij werkelijk God zijt? Zij vraagt: hoe en 

waar moeten wij ons engageren, zo vurig, zo teder, zo 

diep, zo innig als Gij-in-Jezus? En dan wordt het al bid

dende helderder en helderder, waar de gemeente te verke

ren heeft: tussen de vermoeiden en beladenen, tussen de 

zuchtenden en steunenden, want daar alleen, weet zij, is 

haar Heer te vinden. Zij zucht met hen, in innige verbon

denheid, naar Gods Rijk en zijn gerechtigheid. 

Is die God, die zich in Christus te kennen heeft gegeven als 

bevrijder en minnaar van mensen, die God, die met de 

lijdenden lijdt, niet onmachtig? Zijn bedoelen heeft in onze 
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wereld van Auschwitz en Hirosjima kennelijk niet de door
slag gegeven. Wat komt er terecht van het profetische en 
evangelische verhaal? De gemeente roept deze God aan uit 

de diepten juist omdat zij Hem niet ziet. Haar gebed is een 
daad van hoop, dat de God der armen toch zal zegevieren. 
Zij verwacht het niet van een tour de force, niet van miracu
leus gewelddadig ingrijpen, maar van Gods onweerstaan

bare gratie, zijn geestesmacht, die sterker is dan de stoutste 

projectie van almacht. Wij, mensen, zijn bevangen (heel 
bijzonder in onze hedendaagse cultuur) in het conflict tus

sen onze obsessie voor almacht en onze wrok om de eigen 

zwakte. Dit verlammende complex wordt in het gebed ont
ward. Het menselijk subject wordt opgenomen in Gods 
beweging en vindt in die dienst zijn verantwoordelijkheid 

en vrijheid. 

Er is geen inniger engagement dan in het gebed gezocht en 
gevonden wordt. Het handelen wordt erdoor in een per

spectief gezet van wat bij mensen niet, maar alleen bij God 
mogelijk is: het Rijk van vrede. Het indachtig gemaakt 
worden aan die belofte motiveert niet alleen tot handelen, 
maar maakt het ook ontspannen. Bidden is overgave en 
verzet, beide, elkaar intensiverend. 

De schrijver houdt vol dat een boek als dit niet onweten
schappelijk is, al is het zo geschreven dat men geen specia

list hoeft te zijn om het te begrijpen. De opvatting van 
wetenschap, die erachter zit, is niet de meest gangbare, 

want deze is, in zijn ogen, zozeer horig aan de technocra

tie, dat het bestaan van de faculteit der godgeleerdheid 
(door specialisatie, fragmentarisering en vooral instrumen
talisering) op het spel is komen te staan. De hier voorge
stane theologie heeft een duidelijk object: het woord dat 
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God zelf spreekt en dat tot ons komt in een verhaaltraditie 

(de bijbel) die van zijn stem in de geschiedenis getuigt. 

Zonder monopolistische waarheidsclaim, maar wel in de 

overtuiging iets uitermate waardevols te vertolken, worden 

de resultaten van dit onderzoek aangeboden aan alle men

sen in onze cultuur (wetenschappers incluis), die in verzet 

zijn tegen het cynisme van onze technocratische maat

schappij, omdat hen de vraag naar het heil niet loslaat. 

Als lid van de gemeente, die in de God van het heil gelooft, 

meent de schrijver niet over de waarheid te beschikken. 

Integendeel: de gemeente wijst altijd van zich af, maar de 

waarheid die in de persoon van Jezus Christus grondeloos 

(metafysisch niet te verankeren) in haar midden is, alleen te 

formuleren in analogieën, niet disponibel, maar evenmin 

ontoegankelijk voor wie om verlichting bidt. Deze waar

heid, zo gelooft de gemeente, geldt eschatologisch, dat wil 

zeggen: wij mogen geloven dat zij sterker is dan de nood

lottige entropie (de warmte- ofkoudedood, de vergiftiging 

van het milieu, het einde van de mens in honger en dorst), 

wij mogen hopen dat haar milde krachten tenslotte zullen 

winnen en wij moeten handelen naar de mogelijkheden die 

in dit perspectief, in en voorbij het haalbare, zich voor

doen. 
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I Leer ons bidden 

Zolang mensen zich aan een opperwezen verslingeren, ko

men ze niet tot zichzelf en worden ze niet volwassen. Bid

den is, zo gezien, een vlucht, een verraad aan de waardig

heid en de vrijheid van de mens, die al biddend zijn vragen 

en problemen afschuift. De moderne mens heeft het opti

misme van de Verlichting verloren, maar geeft niet op: hij 

braveert zijn twijfel. Wie zijn verantwoordelijkheid aan 

een hoger wezen delegeert; is in wezen onverschi\1ig. Hij 

zegt: God moet het maar doen, wij laten het erbij zitten. Zo 

schijnt de mens zijn beste krachten aan de hemel te verspil

len. Bidden is desertie. 

In ons land is het de vereniging De Dageraad geweest, die 

zich tot doel stelde de laatste resten van het christendom in 

onze moderne cultuur op te ruimen. De Verlichting had in 

haar ogen maar half werk gedaan. Onder het vooruitgangs

geloof zit het deïsme: een irrationeel geloof in een God, die 

heerst in natuur en geschiedenis. Het vertrouwen in Gods 

leiding in de geschiedenis moet worden opgezegd. God is 

niet doende de mensheid op te voeden door rampen en 

catastrofes. Het is onzin de dingen die mensen elkaar aan

doen, te interpreteren als straffen of tuchtigingen van God. 
Alle theodicees zijn mislukt: er is maar één verontschuldi

ging voor God en dat is, dat Hij niet bestaat. Terwille van 

de mens en zijn volwassenheid, moet het uit zijn met God. 

Het is allemaal wat schoolmeesterachtig, wat pedant ge-
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zegd, maar wie zou er niet mee instemmen? Laten we maar 
direct zeggen, dat iedere theologie die bij zo'n natuurlijke 

kennis van God wil aanknopen, een slechte theologie is. 
Het opperwezen kan niet almachtig en liefdevol tegelijk 
zijn. Of het een of het ander! De natuurlijke God, in wiens 

leiding wij vertrouwen kunnen hebben, kan niet bestaan en 
bestaat ook niet. Dit atheïsme moet de rechtgeaarde theo

loog eigen zijn. De bijbelse kritiek op de onuitroeibare 
neiging van de mens zich te onderwerpen aan absoluut 
gestelde machten, die alles bestieren, is niet ongelijk aan 

die van De Dageraad. Wat De Dageraad bestrijdt is een 
(halt) deïstische godsvoorstelling, die uitstekend past in 
een natuurlijke theologie. Het is terwille van 's mensen 

waardigheid en verantwoordelijkheid heel goed daar neen 
tegen te zeggen. Als bidden zich richt tot deze Almachtige 
is het een daad van onoprechtheid en lafheid. 

Na Auschwitz en Hirosjima, na Birkenau en Nagasaki kan 

het evenwel niet meer zo gezegd worden als De Dageraad 
deed, of liever: dat kon ook voordien al niet. De Dageraad 

meende met zijn atheïstische programma God te hebben 
afgeschaft en wel helemaal en voorgoed. Dat valt De Dage
raad niet te verwijten want het is het christendom zelf dat de 

bijbels-profetische lijn had omgebogen tot de voorzienig
heidsgedachte en daarmee God had verlaagd tot de expo

nent van onze (subjectieve) hoop en vrees. Het is goed dat 
het atheïsme daartegen protesteert. Maar wat niet goed is
en hieraan zijn christendom en atheïsme beide schuldig -

is, dat zo ook de bijbelse God als afgedaan wordt be

schouwd. Men ziet niet, dat die God heel anders is dan de 
religieuze machten die ontkend worden. Weer eens is het 
kind met het badwater weggegooid. 
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De naam Dageraad bezweert een enorm optimisme: het is 
ochtend, de duisternis is geweken, de zon komt op, het is 
licht. Eindelijk durft de mens voor de volle honderd pro

cent in zichzelf te geloven, nu het laatste restje deïsme is 
uitgezuiverd. Juist dat evenwel is ons ontzettend opgebro
ken. Na alles wat in de dertiger en veertiger jaren uitbrak 

(en het einde is nog niet in zicht), moeten wij toch constate
ren, dat wij nog minder in de mens dan in God kunnen 

geloven. Het laatste is ons ontnomen en het eerste is ons 

niet langer gegeven. Het einde van de mens is dan ook al 
vastgesteld - en niet ten onrechte. De mens heeft zich van 
God ontdaan om zichzelf te vinden. Het eind van het lied is 

dat de mens nu èn God èn zichzelf kwijt is. 

Dit is de nood waarin we verkeren. Ik spreek over deze 
dingen niet als iemand die erbuiten zou staan. De religie is 

inderdaad dubbelzinnig en het atheïsme blijkt niet in staat 
de religie te overwinnen. Het blijft religie met een min
teken. Het hogere wezen dat door de mens vanuit zijn vrees 

en hoop, zijn angst en verlangen, wordt geprojecteerd, 
trekt de mens tegelijkertijd aan en stoot hem af. Religie is 
altijd een double-bind-situatie. De mens wordt erdoor op

geslorpt, of hij schrompelt ervoor ineen, maar altijd is hij 
deserteur. Hij verslingert zich inderdaad aan de religie. Het 
atheïsme kan hem niet echt helpen, omdat het oproept wat 
het ontkent en ontkent wat het oproept. De hele last der 
halfslachtigheid rust ook op het atheïsme, omdat hoop en 

vrees nu eenmaal in elkaar omslaan. Theïsme en atheïsme, 

religiositeit en niet-religiositeit vormen een voortdurende 
wipwap. 

Overeind blijft evenwel de oprechte zin en de moed van 

hen, die het met het atheïsme hebben aangedurfd. Zij heb-
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ben ons, uiteindelijk tevergeefs, maar niet zonder vrucht, 
willen verlossen van een infantiel religieus afschuiven. Zij 
hebben de diepe onverschilligheid in de religie blootge

legd. Evenzeer is echter gebleken, dat de sceptische mens 
op zijn grenzen stuit, zijn zelfvertrouwen verliest, zodat de 
scepsis naar binnen slaat: hij raakt vermoeid, verliest het 

geloof in zichzelf en wordt weer religieus. De geschiedenis 
heeft immers alle antropodicees gefalsifieerd. Zo is de 

post-moderne mens, geen mens meer, maar een eenzame 
speelbal, prijsgegeven aan eb en vloed. 

De volkswijsheid zegt, dat een mens niet hoeft te leren 
bidden; immers: 'nood leert bidden'. En aan nood geen 

gebrek, die is er altijd: Er zit hier echte wijsheid in: de 
ambivalentie der religie wordt doorzien. Bidden doe je als 
de menselijke kracht aan zijn eind is. Dan moet er een 
hogere macht bijkomen. Menig atheïst heeft in de penarie 
een schietgebedje gedaan. Hij kan moeilijk God vervloe

ken, die hij pedant had afgeschreven. Menig vrome heeft in 
de ellende zijn God vervloekt. Hij kan moeilijk bidden tot 

de God, die het in zijn ogen heeft laten afweten. Zo merk

waardig gaat dat toe, zolang God niet meer is dan een 
exponent van onze hoop en vrees. 

Laat de lezer nu, in Gods naam, niet denken, dat ik een of 

zelfs de oplossing op zak zou hebben. Ik beschrijf alleen in 
welk klimaat we het bijbelse bidden, dat de discipelen van 

Jezus hebben geleerd en op hun beurt aan ons hebben on
derwezen, ter sprake moeten brengen, in de hoop dat het 
daarin van betekenis mag zijn, misschien zelfs uitzicht 

bieden. 

De volkswijsheid geldt in de bijbel niet, voorzover het 
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bijbelse bidden niet door de nood wordt geleerd. De dichter 
van Psalm 139 beseft, tot zijn verwondering en ook wel tot 
zijn ergernis, door de tegenwoordigheid van God te zijn 
ingesloten. Hij voelt zich gegrepen in de dubbele zin van 
het woord: aangegrepen en bij de hand genomen, maar ook 

gepakt en genomen. God is een onontkoombare werkelijk
heid, die noch door aanval noch door terugtocht, noch in 
hoop noch in vrees is te ontlopen: God is een dwars feit. De 

dichter is een biddende Israëliet. Israël komt zijn God altijd 

weer tegen, ook als het niet aan Hem denkt of Hem ontlo
pen wil. Dit volk wordt door deze innig-dwarse God niet 

losgelaten, of het nu wel of niet aan Hem gelooft. Deze 
onontkoombaarheid van de God, die zichzelf (dwarslig

gend) openbaart, gaat in de bijbel aan alle subjectiviteit 
vooraf. Eerst van hieruit kan er over geloof en ongeloof, 

over hoop en vrees gesproken worden en niet andersom, 
zoals in onze cultuur gebruikelijk is. Het gaat in de bijbelse 
boodschap over een godheid die anders is, omdat zij van 
eeuwigheid, d.i. altijd al, voor ons is en niet tegen ons, 

omdat zij voor ons gekozen heeft, zozeer, dat zij haar 
goddelijk leven de mensen geeft en zich ook steeds weer 
voor hen inzet. Deze God is geen produkt van wat Kant 
noemde de selbstverschuldete Unmündigkeit, maar de God 
die de mens in die situatie opzoekt. Niet deze God heeft ons 
onmondig en schuldig gemaakt, maar wij zelf, omdat wij 

de projecties van onze eigen macht aanbidden. Niet wij 
zelf, maar zij, deze andere godheid, zal ons eruit bevrijden. 

Over dat wonderlijke en irriterende gaat het in Psalm 139. 

In onze irrationele, inderdaad infantiele religiositeit bidden 
wij tot de grote Manus van alles, maar in het bijbels geloof 
wordt biddende het aangezicht gezocht van deze andere 
godheid. Dat zoeken moet worden geleerd, want je moet 

17 



veel verhalen over haar stem in het gebeuren hebben ge
hoord voor je voldoende kent wat je zoekt. Dat hebben de 
leerlingen van Jezus heel goed door, als zij hem vragen: 

Heer, leer ons bidden (Lukas 11:1). Zij willen geen gebed 
(geen formulier) leren, maar leren bidden zoals Jezus bidt. 

Niet dat zij hem zagen bidden, want Hij trok zich er altijd 
voor terug, in de eenzaamheid, in de binnenkamer. Wel 

echter zagen zij hem, veranderd, vernieuwd, herboren te
rugkomen, zodat het hun verwonderde. Wat was er met 

hem gebeurd? Wat was hem overkomen? Het gaat hier om 
een ontmoeting, om een vechten en verzoenen waardoor de 

mens vernieuwd, veranderd en omgekeerd wordt. Jezus 
zoekt en vindt zijn Vader. Of beter: Hij wordt voor het 

aangezicht gevonden door God, in hem en boven hem uit. 
Hier gaat het niet om iets vanzelfsprekends, iets natuur
lijks, dat ons eigen is, maar om iets, dat ons zal moeten 
worden geleerd, te zeggen: hier ben ik, Heer, vind mij! 

Jezus leert aan zijn discipelen op hun vraag het Onze Va
der. Zij hebben echter niet gevraagd aan Jezus hun een 

gebed te leren. Dat doet Jezus dan ook niet. Het Onze 
Vader is geen formule, zeker geen spreuk met magische 
kracht. Het is een voorbeeldig gebed, waarmee Jezus de 

leerlingen wil leren, wat het is te bidden. Het Onze Vader 
naar zijn inhoud is bidden zoals het zijn moet, bidden naar 

behoren, bidden als redelijke eredienst. Natuurlijk mogen 
we op de woorden van dit gebed steeds weer terugvallen, 
maar tot een raffel mag het niet worden. Het zou heidense 

veelheid van woorden zijn. 

Wat Jezus zijn discipelen leert is die gans andere godheid 
aan te roepen als Vader. Jezus zelf spreekt God aan als 

Abba, vadertje. Het is het aramese woord voor vader, zoals 

18 



een kind het gebruikt en zoals een volwassene het gebruikt, 

die echt mondig is, omdat hij het kind-zijn in zichzelf niet 
verdringt. Geen aardse vader die dit vertrouwen, als het 
erop aankomt, en op den duur, kan waarmaken. Jezus leert 

zijn discipelen dit vertrouwen te stellen op de niet-gege
ven, geen religieus object zijnde godheid, die in hem zelf 
mens onder de mensen is geworden: de God van het ver
bond, die zichzelf openbaart. Hij leert hun die God als 

Abba aan te roepen vanuit het gemis, vanuit de diepten, als 

'een begin van een opstand tegen de chaos van de wereld' 
(Karl Barth), zoals Jezus zelf immers een lichamelijke op

standeling is tegen de doodsorde van het bestaande. Het 
vertrouwen wordt eschatologisch gericht, zeker: 'unver

ftigbar' (Bultmann), maar niet vaag en formeel, niet alleen 

op de gelovige existentie, maar ook en vooral op de wereld 
gericht. 

Wat vooral vast moet staan is, dat het in het messiaanse 

bidden verlangde en begeerde voorafgaat aan het bidden: 
deze God is werkelijk Vader! Hij is van eeuwigheid doende 
zijn regering door te zetten, zijn wil te vervullen en te 

verwezenlijken en zijn naam voor altijd te vestigen. Hier 
breekt de zucht zich baan naar wat in deze God als belofte is 

vervat. De gemeente der Jezusleerlingen roept hem aan en 
zucht: laat het waar zijn in de wereld, laat het waar zijn in 
de gemeente, laat het waar zijn in mij. Als een mens zo 

bidt, gaat de verhoring vooraf aan het gebed. Hij zou niet 
bidden als dit niet zo was (zoals wij geen dorst zouden 

hebben, als er geen water was). Het gebed is een zuchten 
vanuit het aangesproken zijn. In zulk bidden is vragen 

nemen en kloppen opengedaan worden. Daarom noemt de 
onvolprezen Heidelbergse Catechismus het gebed het 
voornaamste stuk der dankbaarheid, want waar meer dan in 
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het gebed zou het genadig karakter, de gratitudo (= dank
baarheid) van het menszijn tot uitdrukking komen? 

Jezus is, biddend, als een kind en hij roept zijn leerlingen 
op eveneens als de kinderen te zijn. Hij worstelt met God 
om zijn weg te vinden en de moed die weg ook te gaan, de 
kracht om hem zelfs te gaan zo nodig tegen de eigen wil in. 
Kijken wij naar de inhoud van Jezus' gebed, dan zien wij 
dat dit kind-zijn geen onvolwassen binding is, maar zich 
voltrekt in een relatie die zowel door gehoorzaamheid 
(geen onderwerping aan regels, maar een heel gevoelig 
luisteren) als door mondigheid (geen zich boven de wet 
verheffen, maar een eigen antwoorden) gekenmerkt wordt. 
Om welke dingen bidt Jezus? Hij bidt om de verschijning 
van Gods heerschappij op aarde, Gods heerschappij over 
de wereld. Dit is wel het tegendeel van de gemakkelijke 
beweringen, die worden gedaan in de natuurlijke theologie 
en religie: Gods bestuur spreekt niet vanzelf, het is juist 
verborgen. Je ziet het niet. De toestand van wereld en mens 
is zo verschrikkelijk, het bestaande zo vol onrecht en ge

weld, dat Jezus uitroept: laat Uw heerschappij toch door
breken! Zo'n zucht, zo'n kreet is juist gericht tegen het 
even religieuze als godslasterlijke gepraat over de almacht. 

Jezus bidt ook om redding en hulp in deze toestand van 

wereld en mens, maar hij bidt niet dat Hij en de zijnen eruit 
weggenomen worden. Integendeel, zolang er armen, 
zieken, bezetenen, lammen en blinden, zolang er mensen 
zijn die naar gerechtigheid vergeefs streven en verlangen, 
zolang er mensen zijn die hun bestemming missen, door 
eigen of anderer schuld, zolang er zondaars zijn is Jezus 
onder hen, bij hen, vechtend voor hun bevrijding, gene
zing, heling en vrede. Hij is tussen en met hen zonder vrees 
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voor besmetting, zondaar (in anderer ogen) met de zon
daars, melaats met de melaatsen, uitgeworpen met de uit
geworpenen. Hij verkeert heel diep in die toestand van 
ellende. Hij loopt daar niet uit weg, maar bidt: laat er in die 

toestand redding dagen. Jezus bidt om verandering en ver
nieuwing van mens en wereld, om opheffing van alle toe
standen waarin de mens een geknecht, verlaten en veracht 
wezen is (om met Marx te spreken). Dat bidden is een daad 

van mondigheid en verzet. Jezus verlangt inspraak in de 

verborgen Godsregering. Hij houdt geen halt voor de on

veranderlijke verhoudingen in de wereld, geen halt voor de 
noodlottige bepaaldheden. Hij sust de zaak niet binnen de 
gegeven mogelijkheden. Hij rebelleert tegen de structuren 

van onrecht, geweld en knechting, waardoor de mensen 
beledigd worden en vermoeid en belast instorten. Hij wil 

hun rust geven, rust niet in een veilig hoekje of in de hemel, 
maar in een wereld van recht en vrede. 

Jezus bidt om hoop voor de mensheid. Zijn bidden is wijd 
als de wereld. Het gaat hem er niet om, dat gebeurt wat Hij 
wil: Hij kent zichzelf als ook angstig, als ook verleidbaar, 

als deelgenoot in de zwakheid. Hij kent de vluchtreflex, de 
drang tot desertie. Maar juist in het bidden (en het is dat 
wonder dat de discipelen heeft getroffen, waardoor ze gaan 
vragen: leer ons dat ook, bidden) wordt Hij uitgetild boven 
zichzelf, komt Hij los van zijn angst en geeft Hij alle zorg, 

zelfs de drift tot zelfbehoud, de zorg om het eigen leven, 
op. Dit bidden van Jezus staat in volkomen tegenstelling tot 

het gebed, dat ons door de nood wordt geleerd, tot de 
zelfzuchtige zorg om het eigen heil, waardoor het reli
gieuze gebed vaak gekenmerkt wordt. Zelfs om het ziele
heil gaat het hier niet: dat ligt op het vlak van de genadige 

toegiften. 
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Jezus bidt ook voor de materiële en lichamelijke zijde van 
het leven. Hij weet aan den lijve hoe kwetsbaar het mense
lijk bestaan is, de afhankelijkheid van de mens van voedsel 

en drank, het aangewezen zijn op zoiets riskants als liefde. 
Hij bidt om vergeving voor het onrecht dat mensen elkaar 

juist op dit vitale punt aandoen. Hij bidt om het einde van 
alle verdriet, maar ook om het einde van ziekte, van vroeg

tijdig en gewelddadig sterven, van honger en dorst. Zijn 
gebed is ni,et alleen wereldwijd, maar het dringt ook diep 
door in de wereld van het vlees. Het is niet hooggeestelijk 

zoals het religieuze gebed, dat grijpt naar het ideaal van 
hoogstaande zedelijkheid en vrome geborgenheid. Het is in 
zekere zin een laag-bij-de-gronds gebed, vergeleken bij 

onze geestelijke hoogstandjes. 

Het pedante gelijk van De Dageraad laat bij nader toezien 
dit geloof ongemoeid: het gaat er in onbegrip aan voorbij. 
Dat uit de geschiedenis Gods heerschappij niet valt af te 
lezen, daarover kunnen wij het eens zijn. Maar wat verder? 

Is de geschiedenis veilig in de autonome hand van de 

mens? Als God het subject van de geschiedenis niet is of 

althans niet lijkt te zijn moeten we er dan voor kiezen het 

zelf te zijn? De mens der Verlichting zweeft geen andere 
mogelijkheid voor: hij moet het zelf klaren ook als de deïs

tische droom van vooruitgang, als laatste restant van het 

oude christendom, is verstoord door de harde feiten. De 
sterkste onder de Verlichters, een man die zich niets wijs 
liet maken (ook niet door de religieuze zing-zang van Wag

ner), Nietzsche, moest niets hebben van het vooruitgangs
geloof. Hij doorzag het als afleggertje van het christen
dom. Daarom was hij anti-democraat en anti-socialist, 

wars van alle grazige-weide-geloof. Er moet ernst gemaakt 
worden met de moord op God, die we hebben gepleegd: de 
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aarde is van de zon losgemaakt, de keten is gebroken. Wij 

waren er lang niet aan toe. We wisten niet wat wij deden. 
De gevolgen konden we bij lange na niet overzien. Maar 
het is zo! Noblesse oblige. Een aristocratische geest als 
Nietzsche kiest ervoor de gevolgen te dragen, trots, man
nelijk, eenzaam, zonder wrok. Hij vlucht niet in de gesecu

lariseerde vormen van het messiaanse geloof. Hij verklaart 
het boek der geschiedenis voor gesloten: het fatum regeert 

en zal niets te zien geven dan de eeuwige wederkeer. Er zit 

niet anders op dan het oude adagium der Stoïcijnen te om
helzen: amor fati, liefde tot het lot. En het lot belooft geen 
morgenrood, geen dageraad. Nietzsche voorzag het einde 

van de mens: de moord slaat op de mens zelf terug. 
Nietzsche is een ziener. Hij is beschouwd als voorloper van 

HitIer. Daarvoor zijn argumenten, maar ze zijn zwak. 
Veeleer heeft hij de verschrikkelijke konsekwenties van de 

moord op God voorzien: het moest er op uitlopen dat ook 
Gods mensen volk werd omgebracht. De horizon is uitge
wist. 

De vragen van Nietzsche zullen ons in dit boek niet losla

ten. Nietzsche was zijn tijd ver vooruit: hij zag de konse
kwenties van het modernisme en werd, avant la date, de 
eerste postmodernist. Zijn vragen zijn nog lang niet beant

woord. Het loont zich echter wel, als een theoloog zich 
door zijn vragen laat kwellen. Het voorkomt gemakkelijk 
praten. Het dwingt tot zelfkritiek. Nietzsches verschrikke
lijke gelijk, dat er geen dageraad op til is, maar dat de 

moord op God uitloopt op wereldwijd moorden, is buiten 

kijf: het geloof van de mens in zichzelf, in zijn rede, zijn 
goede wil, zijn daadkracht, zijn vermogen geschiedenis te 
maken is op verdrukking, knechting, terreur en moord uit

gelopen. Het grazige-weide-geloof heeft dat niet tegenge-
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houden. Integendeel, het staat mede schuldig, als het, bij 
dieper toezien, niet de hoofdschuldige is. 

Is hiertegenover het bidden, dat Jezus de gemeente leert 
niet een dwaasheid, een eindeloos zot tijdverdrijf zonder 

werkelijke zin? Is het niet beter ons neer te leggen bij de 
afschuwelijke feiten? Wat zit er anders op dan zich met de 

vrije geesten in de eenzaamheid der hoge berglucht terug te 

trekken met geen ander oogmerk meer dan deze geestelijke 
aristocratie te cultiveren, voort te planten en hoger te plan

ten? In de bezettingstijd is ook in mijn ziel de stoïcijnse 

religie binnengedrongen na alles wat er geschied is, nu God 
en mens gefalsifieerd schijnen, wat zit er anders op dan in 
volle vitaliteit te kiezen voor de amor fati (de liefde tot het 

lot), ook al is het zonder dageraad? 

En toch: dat bidden van Jezus blijft ons dwars zitten. Is Hij 

een dwaas of is Hij inderdaad de wijsheid van God (en 
slechts in onze dwaze ogen dwaas)? Wat de discipelen 
verwondert, is: Hij, Jezus, leeft uit een andere bron, hij is 

anders mens, hoewel Hij juist meer mens met de mensen is 
dan wie ook, of juist daarom is Hij anders; Hij is een 
tsaddik, een rechtvaardige, die zich inzet voor de ander, 

plaatsvervangend, ook al komt dit op zijn eigen hoofd neer. 
Hij maakt helemaal waar, wat Hij zelf in de Bergrede (vol

gens Mattheus) als de weg van de mens heeft aangewezen. 
Hij is een mens van God, van die andere God, die zich met 

zijn volk engageert. Waar komt dat vandaan? Wat gebeurt 
er in die ogenblikken dat Ge u terugtrekt en spreekt met en 

luistert naar hem, tegen wie ge zo vrijmoedig Vader zegt? 
Leer ons dat ook, vragen de discipelen, want we willen u 
navolgen op die weg. Dit mens-zijn als een instaan voor de 

ander als het moet ten dode, dit mens-zijn temidden van 
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onrecht en geweld, dat door liefde de moord te boven 
komt, is dat te leren? Ja, voor wie bidt als Jezus. En dat 
heeft Hij zijn gemeente geleerd. 

Zo helder en moedig, zo drastisch als Nietzsche zijn we 
niet. Wij durven niet echt onder ogen te zien, waar we aan 
toe zijn. We zijn moderne mensen, gedompeld in een cul
tuur, die door twijfel is aangetast, teruggeworpen op onze 
subjectiviteit, quasi tolerant op basis van een sceptische 
onverschilligheid. Nog altijd maken wij gebaren alsof wij 
de zaken zullen regelen, de honger bestrijden, de mensen
rechten vormgeven, vrede stichten, maar gevoelens van 
machteloosheid hebben ons overmand. We geven dat nau
welijks toe. Laat staan dat we toe zouden komen aan de 
schuld die we op ons hebben geladen. Het geloof in God is 
opgezegd. Het geloof in de mens heeft gefaald. Wij zijn 
helemaal alleen, in grote eenzaamheid, misschien nog het 
goede willende (of wensend te willen), maar het is allemaal 
bij de handen afgebroken. Bidden is in deze situatie een 
dwaasheid, althans zo voelen we dat. Na de mislukte 
krachtproef, zelf goden te willen zijn, zou het de defini
tieve capitulatie zijn. Bovendien: te kwader trouw. Er 
schijnt geen andere uitweg dan die van Nietzsche, als dat 
een uitweg is. Is het niet eerder een verraad aan dit andere 
menszijn? Heer, in Gods naam, leer ons bidden. 

Het is een harde constatering, maar het is waar: wij kunnen 
niet bidden naar behoren, wij kunnen het zelfs helemaal 
niet. Misschien zijn we er wel trots op ook, immers wij 
denken dat wij onze mondigheid en vrijheid verspelen als 
wij bidden. 

Het is onmogelijk, dat wij vanuit onszelf deze impasse 
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doorbreken. Er is maar één antwoord: Jezus heeft het zijn 
discipelen geleerd en via hen heeft Hij het de gemeente 
geleerd. In de gemeente wordt gebeden, niet omdat wij er 

rijp voor zijn of het zouden kunnen of ook maar willen, 
nee: er wordt gebeden, omdat er een man- of vrouwmens 

opstaat, daartoe geordend, die uitroept: laten we bidden, 
oremus! En dan wordt er in de gemeente onder de disci

pline van Jezus gebeden zoals Hij het heeft voorgedaan, 
heeft voorgezegd: Onze Vader! Hij alleen houdt je ervan af 

in eenzaamheid de hoge berglucht te zoeken, de massa te 
verachten en de eigen geestelijke aristocratie te vieren. Hij 

houdt je vast op de aarde, onder de mensen. Daar in de 
gemeente begint zijn pneuma, begint het van zijnentwege 
in je te bidden. Vanuit deze totale passiviteit begint nieuw 
en ander leven in je te bewegen: je bidt in de gemeente. Het 

is een wonder. Niets minder. 
De gemeente bidt en ik, in statu (re)nascendi, stem in, ik 

bid mee. Ik weet niet eens of God wel bestaat. Zijn existen

tie is filosofisch onbewijsbaar (en als zijn bestaan wel 
wordt bewezen, is het de verkeerde God). De gemeente 

echter heeft Jezus voor ogen en zij gelooft: als er iemand is 

als Hij, dan is God er voor ons. Daarom roept de gemeente 
deze God ook aan. In Jezus heeft zij zijn woord, zijn stem 

gehoord en nu begint zij op haar beurt naar hem te talen. 

Bidden is de Verborgene, die in Jezus zijn hart openlegt, 

aanroepen. Deze God kan alleen aangeroepen worden door 
een gemeente die zegt: God, als Gij zijt zoals Gij in Jezus er 
voor ons zijt, hoe kan het dan in de wereld zijn zoals het is? 

Het bidden van de gemeente klinkt niet vroom: haar taal, 

als het goed is, is driest als die van Job, niet bezadigd als 

die van zijn vrienden. De gemeente spreekt niet over God, 
maar tot God en van daaruit ook vanuit God. Zij is ge
meente in deze relatie, in dit innige engagement. 
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De gemeente, die zo leeft, het met God wagend, hem aan
roepend, buigt voor geen enkele macht, behalve voor deze 
Vader. Zij doorziet alle macht als van menselijke makelij 
en beoordeelt haar redelijk, zedelijk, kritisch. Zij laat zich 
niet bepalen door de projecties van doodsangst en levens
drift. Zij buigt alleen voor de Macht der liefde, die zich 
geopenbaard heeft in de plaatsbekledende inzet van de bid
dende Mens, die God in Jezus gestalte gaf. Bidden zelf is 

dan ook een daad van plaatsbekleding. Bidden doet de 
gemeente in naam van Jezus uit naam van de beledigden, 
verdrukten, verschopten en beladenen. Zij staat voor hen 
in, zoals Jezus voor hen instond. Aan de biddende ge
meente is alle verontschuldiging ontnomen. Biddend is het 
afgelopen met alle onredelijke, met alle niet onredelijke en 
zelfs met alle redelijke uitvluchten als het gaat om anderen 
liefde schuldig te zijn. De biddende gemeente treedt voor 
het heilig aangezicht, zij treedt in het barmhartig licht en 
daar in haar naaktheid, wordt haar gevraagd van Gods
wege: mensen, waar zijn jullie zusters en broers? En zo 
wordt de gemeente aangedaan met een obsessie (niet voor 
almacht, zoals Nietzsche dacht, maar) van verantwoorde
lijkheid (zoals Levinas zegt). Dan mag de gemeente bang 
zijn voor haar bestaan, voor haar leven, maar zij laat zich 
niet langer door de angst bepalen. Zij mag bidden, dat haar 
het leven niet wordt ontnomen, maar haar leven is een 
leven dat wordt ingezet, geriskeerd in de liefde. Zij mag 
ook weten, dat het leven wordt behoed en behouden door 
wie het bereid is te geven. En zo bidt zij: laat het leven 
worden behouden in en door het geven. 

Wie van Jezus heeft geleerd te bidden, heeft afgeleerd en 
moet steeds weer afleren te bidden, zoals de heidenen dat 
doen uit nood en angst, halfhartig, laf, met een veelheid 
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van woorden. Dit bidden der heidenen, ons menselijk bid
den dus (want we zijn heidenen, mensen uit de volkeren
wereld), kenmerkt zich daardoor dat het eigenlijk altijd 

gericht is tot de Deus ex machina, tot de God van het· 
voorzienig bestuur, waarin we niet geloven, maar waar we 

wel op gokken en dat we te hulp roepen, als ons eigen 
verhaal uit is of vastgelopen of al te riskant geworden. Het 

is inderdaad een bidden uit die selbstverschuldete Unmün
digkeit, die ontstaat uit de omslag van ons hybridisch on

dernemen: de verovering van de ganse wereld door het 
subject, dat zegt cogito ergo sum, het imperialistische sub

ject in zijn ongeremde begeerte, waardoor wij de wereld 
hebben verwoest. Het heidense gebed, tot zijn kern terug

gebracht, luidt: almachtige godheid, dit is mijn verhaal, ik 
heb gedaan wat ik kon, meer zelfs, de rest is voor U. 
Bonhoeffer had gelijk: wij hebben als heidenen altijd weer 
de LückenbüBer, de hemelse troubleshooter voor ogen. Dit 

soort religie is inderdaad smeerlapperij: zij is een uiting van 

de weergaloze onverschilligheid van een mensdom dat va
banque speelt. Zo woeden de goiim. Zo doen ook u en ik. 

Daarvan nu is het bijbelse bidden het tegendeel. Juist an

dersom wordt in dat bidden door de gemeente gezegd: lieve 

Vader, wij hebben uw verhaal gehoord, het Woord van 

schepping naar voleinding, dat in Jezus vlees is geworden, 
wie zijn wij eigenlijk in dat verhaal? 0 God, wie zijn wij dat 

wij daarin mogen leven en meedoen? Hier ligt de grote 
ontdekking van de theologische, de christelijke ethicus: het 

gaat er niet om wat we moeten doen, maar wat we, meege

nomen door Gods geest in zijn verhaal, mogen doen. Wie 

figureert in Gods verhaal, existeert eerst recht in vrijheid. 

De gemeente bidt, omdat zij weet dat zij de waarheid niet 
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heeft, want biddende zoekt zij de onbekende, verborgen 
God die zich haar te kennen heeft gegeven in de Messias 
Jezus (die zijn vleesgeworden stem is, om zo te zeggen), zij 
zoekt het aangezicht, het licht, de waarheid in hem. Die 

waarheid is geen stellige waarheid, geen these, maar waar
heid om uit te leven en waarheid om te doen. Wie zo zoekt, 
vindt. Wie zo bidt, is verhoord. De gemeente zoekt niet om 
te vinden en te grijpen, maar om gevonden te worden, om 

gegrepen te worden. Het is de waarheid zelf die haar aan

grijpt en zij bidt om voldoende begrip om de volgende stap 
te zetten. Zij gaat van kracht tot kracht. Daarom staat er in 

haar redelijke eredienst altijd weer zo'n (op zichzelf hei
dense) mans- of vrouwspersoon op, die, hoewel ook zelf 
niet behoorlijk kunnende bidden, roept: laten we bidden! 
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II Onze Vader 

Het is niet uit een slavengeest, niet uit onderworpenheid, 

dat de gemeente roept: Abba!, maar omdat God zich in 

Christus de Vader heeft betoond. Niet uit angst en vrees, 
roept de gemeente deze Vader aan, maar omdat zij gelooft 
dat Hij (en geen ander) God is: de bevrijder uit alle mach

ten, uit de slavernij, uit de afhankelijkheid en zo ook uit 
alle angst en vrees (vooral ook de angst waardoor de go
den worden gemaakt). Het is anders dan het lijkt te zijn: 

niet het lot, niet de schuld, niet zelfs de knoop van lot en 
schuld regeert de mens, maar deze God heeft ons tot kin
deren aangenomen en tot erfgenamen van het Rijk ge

maakt. Het is dus anders dan het schijnt te zijn. Dat belijdt 

de gemeente in die aanroeping van God als Vader. Als de 
gemeente zo spreekt, zweert zij de machten af. Zij moet 

er misschien áán geloven, maar zij wil er niet In geloven. 

De machten zijn in Christus, dat mag de gemeente gelo
ven (daar kan zij niet triomfantelijk over doen), krijgsge

vangen gemaakt, ze zijn gevankelijk weggevoerd. Het 
spel is uit. Dat belijdt de gemeente als zij tot de Verbor

gene roept: Abba, Vadertje! 

Misschien vindt de lezer het zwaar, wat ik naar voren 

breng. Dan vertel ik graag een lichter verhaal van Bertolt 

Brecht, waarin op zijn wijze gezegd wordt, wat ons hier 

bezighoudt. Uiteraard staat het bij hem in een socialistisch 
kader, maar dat laten wij even voor wat het is. HeIT Keu
ner, vertelt hij, had een hekel aan katten, hij mocht ze 
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niet. Maar als er één jankte voor zijn venster, liet hij haar 

binnen, want, zei hij, janken is een vooruitgang. 

De kreet van de gemeente stijgt ten hemel. Hij ketst mis

schien af tegen die koperen koepel. De eeuwige Vader die 

wordt aangeroepen woont in de hemelen. Misschien woont 

Hij nog daarboven, zodat zelfs de hemel der hemelen hem 

niet kan bevatten. De vader die wordt aan geschreeuwd is 

verborgen. Hij woont in het ontoegankelijke licht. Ook de 

gemeente kan daar niet bij, maar zij weet wel (krachtens 

Jezus): daar ligt bereid, wat in geen mensenhart is opgeko

men. Het gebed is een hartverscheurende, hemeltergende 

kreet om opening van zaken. Vader, bidt de gemeente, laat 

ons niet over aan onszelf, Abraham kent ons niet, Jezus is 

al zo lang geleden, laat ge uw ontferming nog gelden of is 

het uit tussen u en ons? Scheur de hemel, laat uw licht 

schijnen en open uw hart. 

Zo bidt de gemeente als pars pro toto van de wereld en 

daarom noemt zij God onze Vader. Het is inclusief be

doeld: de vader van alle mensen. Dat blijkt niet uit een 

gegeven zuster- en broederschap, integendeel: de mens

heid is verscheurd en vervreemd. De gemeente bidt het op 

voorgang van Jezus, die God aansprak als: mijn Vader! 

Jezus' Mijn is niet possessief, niet exclusief, Hij heeft een 

wijd, een inclusief ego. Dat komt in het evangelie naar 

Johannes prachtig tot uitdrukking. Ik ben de wijnstok, jul

lie de ranken. Ik ben de goede herder, jullie de schapen 

voor welke ik insta. Ik ben het levende water, jullie zullen 

nooit meer dorsten. Als Jezus Ik zegt of Mijn zegt, dan zegt 

Hij dat als God in het vlees, Hij zegt het als de zoon die ons 
aller menszijn heeft aangenomen en door de dood het leven 

binnengedragen. Daarom mag de gemeente uit naam van 
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de ganse mensenwereld roepen: Onze Vader, scheur de 

hemel, open je hart, treed uit de ontoegankelijkheid. Dit 
'ons' is wereldwijd. En het verlangen dat erin spreekt ook. 

Vader van ons, bidt de gemeente, als Ge toegesloten blijft, 

dan laat Ge Jezus vallen, maar Gij zijt het toch die hem 

heeft opgewekt? 

Ergens, hier en daar op aarde moet er zo'n gemeente zijn, 
anders verstart de wereld. De wereld heeft van Christus

wege recht op zo'n voorhoede, die niet bang is voor dwaas, 

voor waanzinnig te worden gehouden en voortgaat met 
bidden, zonder ophouden, ostinato. 

Tot slot van dit hoofdstuk een vraag, die ons na Auschwitz 
achtervolgt: is (deze) God almachtig of niet? Het bestuur 

van een almachtige godheid is onmogelijk te verdedigen: 
elke poging tot een theodicee is voorgoed door het boek Job 
geblameerd. De these, dat God almachtig is, voert tot de 

onontkoombare conclusie, dat hij dan verantwoordelijk is 
voor alle misdaden en alle ellende. Alle pogingen om daar 

via het begrip 'toelaten' ofvia constructies als 'opvoeding' 
of 'straf' onderuit te kruipen, moeten falen. Vandaar dat 
tegenwoordig de almacht Gods wordt ontkend. Daar is veel 

voor te zeggen, voorzover een absoluut begrip als almacht 

per definitie tot contradicties moet leiden (bijv. de vraag: 

kan God een steen maken, die hij zelf niet kan optillen?). 
Maar dit is buitenkant. De eigenlijke kwestie ligt dieper en 

is en blijft onopgelost, ook als je het absolute begrip ver
vangt door een betrekkelijke term als overmacht, zelfs als 

dit begrip onmiddellijk wordt betrokken op Gods liefde, 

barmhartigheid en ontferming. 

Bonhoeffer heeft ons geleerd, dat alleen de lijdende God 
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kan helpen: God is met ons in ons lijden. En christenen zijn 

mensen, die met God in zijn lijden zijn. Heel behartigings

waardig, heel bijbels. Maar de vraag blijft klemmen, of die 

God werkelijk machtiger is dan alle tegenmachten. 

Nietzsche zou gelijk kunnen hebben, dat het vorm van 

zelfbedrog is, een 'omliegen': God tot de gekruisigde te 

maken en zijn zwakte sterk te noemen. Als God niet werke

lijk God der goden is, is hij geabdiceerd, dan is Hij dood, 

omgekomen met de vergasten. Hoe is het nu? Die verbor

gen Vader, die de gemeente aanroept, heeft die werkelijk 

de macht om de hemel te scheuren, zijn Rijk te doen neer

dalen en zijn wil te voleindigen? Of zijn wij zelf de voltrek

kers van Gods bedoeling? God beware ons. 

De gemeente belijdt vanouds: ik geloof in God de Vader de 

Almachtige (credo in deum patrem omnipotentem). Wat 

wij moeten afleren, maar wat we altijd weer doen, is dat 

woordje credo overslaan. De gemeente gelooft niet aan een 

almachtige godheid, maar (en dat is heel iets anders) de 

gemeente gelooft, belijdt, houdt eraan vast en laat zich 

erdoor leiden, dat de verborgen God, die zij met Jezus als 

Abba aanroept, werkelijk bij machte is te volvoeren wat 

zijn naam aan beloften inhoudt. Van een omnipotente va

der-verwekker is geen sprake. De gemeente gelooft en 

hoopt en bidt tegen alles in, dat deze bewogen, méé-lij

dende God zal winnen in het eind. En zij hoopt en bidt ook, 

dat Hij als barmhartige overmachtig is, zodat Hij niet met 

fysiek geweld zijn Rijk forceert, maar wint door zijn geest. 
Almacht mag dit niet heten; het is een term, geprojecteerd 

uit onze obsessies. De macht van God, waar de gemeente 

op hoopt, is van een andere, ongekende kwaliteit: zij is 

volmacht. Het is Gods liefde die door de weerstand heen

breekt, die de cirkelgang van het geweld doorbreekt. In de 
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Bergrede worden de leerlingen van Jezus opgewekt op 

voorhand reeds nu die wijze van machtsoefening gestalte te 

geven, kome wat komt. De gemeente gelooft dat God zal 

winnen alleen maar door zijn geest. 

Het is onvoorstelbaar voor mensen, die zich geen ander 

evenwicht kunnen voorstellen dan the balance of terror. 

Hoe zou je vanuit zo'n situatie op de rechte wijze in Gods 

overmacht kunnen geloven? We weten nauwelijks wat 

daarmee bedoeld zou kunnen zijn, laat staan dat wij het 

zouden durven wagen met de Bergrede. Toch is dat het 

moreel, waartoe de gemeente geroepen is. Het is de ethi

sche keerzijde van het geloof in de overmacht van Gods 

barmhartigheid. 

Je kunt het ook anders zeggen. Wie de God van Israël, de 
God van Jezus voor ons is, kunnen wij alleen vernemen uit 

het getuigenis. God is geen object van onze wetenschap, 

althans niet direct. Alle theologie die over God spreekt, is 

theologie van de vrienden van Job (die tot zijn vervolgers 

werden met hun theorieën over God). De God die object is 

van ons denken, is altijd een projectie, een exponent van 

natuurlijke theologie. In het getuigenis wordt verhaald, 

hoe God door de profeten en in Christus Jezus tot mensen 

heeft gesproken. Beter gezegd: hoe hij sprekend met hen 

omging (sprekend in de dubbele zin van 'naar hen talend' 

en 'op markante wijze'). Daarop past maar één reactie: 

luisteren en antwoorden. 

Ook de theoloog kan en mag dat niet ontlopen: hij kan 

alleen van God spreken vanuit dit luisteren naar het getui

genis en neemt zelf ook aan het gesprek tussen God en 

mens deel. Hij mag en kan daar niet buiten blijven. Ook het 
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theologisch spreken over God is altijd spreken tot God: het 
kan alleen door God zelf tot een recht getuigenis van Hem 
worden gemaakt. Alleen God zelf weet, wie God is. Voor
zover God object van wetenschap is, is Hij het als onophef
baar subject, is Hij het in zijn vrijheid. Hij kan niet in 

begrippen worden gevangen en wel het allerminst in abso
lute begrippen (zoals almacht). Ook de theoloog leeft in.de 
aanroeping en als hij zegt: onze Vader in de hemelen is 

machtig om zijn naam te vestigen, zijn rijk te stichten en 

zijn wil te voleindigen, dan doet hij dat om het belijden der 
gemeente en haar bidden op de bijbelse legitimiteit van 
haar inhoud te toetsen. Hij verheldert wat de gemeente 

zegt, als zij bidt: onze Vader, scheur de hemel en maak de 
aarde heel. Alleen God weet wie God is. Wie zijn getuige

nis hoort en tot hem roept, krijgt van de zelfkennis Gods 
steeds zoveel mee, dat hij niet zonder uitzicht is bij het 

zetten van de volgende stap der gehoorzaamheid. Want: 

God is overmachtig. 

In het Onze Vader wordt dus de God der liefde, die voor 
ons buiten Christus om, verborgen is, aangeroepen omdat 

Hij ons als zijn kinderen heeft aangenomen. Hem wordt 

gesmeekt eindelijk de hemel te openen en het Rijk te doen 
neerdalen, want de gemeente gelooft in de macht van zijn 

Geest. Het wonderbaarlijke woord van de derde Jesaja mag 
hier worden bedacht. Verstaan we goed wat hij zegt, dan 
zal God de Vader zich op die dag openbaren als een moe
der. Een moeder, zo zegt Jesaja, die haar kind op de heup 
draagt, die het aan de borst laat zuigen, die het in haar 
warme schoot zet en de tranen van zijn ogen wist. God als 
moeder en dat juist in de eschatologie bij uitstek! De bijbel 

ontsexualiseert de taal, die van God spreekt: het vaderbeeld 
is niet sexueel bedoeld. Wij mogen van God geen Baäl en 
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ook geen Astarte maken. Maar daarmee is de geloofstaal 
niet onterotiseerd. Als Gods vaderlijke liefde (agapè) heeft 

gewonnen, treedt de eros van zijn moederschap in het licht. 

Als wij God aanroepen als Onze Vader, vragen we: wilt Gij 

ook Onze Moeder zijn, want onze wereld is, als het erop 
aankomt, niet alleen vaderloos maar ook moederloos. De 

uitzonderingen laten wij daar, want ze zijn evenzovele te
kenen, dat deze God ons niet heeft losgelaten: Hij is ko

mende, ook als Moeder. 

God, de Vader, maakt ons verantwoordelijk. In het boek 

Openbaring van Johannes wordt aan het verdrukkende 
Rome voorgehouden, dat haar daden zich zullen wreken: 

alle bestraffingen worden uitgedrukt in beelden ontleend 
aan faits et gestes van Rome zelf. Boontje komt om zijn 
loontje. Er is in de geschiedenis iets dat altijd weer opgaat: 
actie geeft reactie. Waar geweld wordt gepleegd, wordt het 

opgeroepen. Er is geen eind aan. Het jus talionis, ook al is 
het indamming van de onbeperkte wraak, voert niet uit de 

duivelse cirkel. De laatste die zou mogen zeggen, dat dit 

onrechtvaardig is, is de verdrukkec Vaak liggen de ethi
sche beslissingen op dit vlak. Omdat de zaken staan zoals 

ze staan en er nu eenmaal geen lieverkoekjes worden ge
bakken, bewapenen wij en voeren oorlog, om vrede te 
stichten (zeggen we). Zo gaat elk perspectief teloor. Het 

wordt ook vernietigd door de partij die het recht aan zijn 

kant heeft, want zij komt tot de ontdekking: de beste verde

diging is de aanval. Dat doet zij dan ook, de volgende keer, 

aanvallen. En zo maar door! 

De derde Jesaja, die eschatologisch van God als moeder 

spreekt, is het ook die gezegd heeft: onze verantwoorde
lijkheid en onze schuld ontlasten God niet. Hij twist, als 
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Job, met God: Gij zelf hebt gemaakt, dat we zo zijn. Die 

lijn wordt in het griekse testament doorgetrokken: God 
neemt in Christus de schuld op zich. Hij stelt zich in onze 
plaats. Hij kruipt in onze huid. Zo gaat Hij ons winnen. Zo 
gaat Hij het winnen. Is het wonder, dat ook in het boek 

Openbaring, aan de rand, waar het zeitgeschichtliche ge
transcendeerd wordt, de schrijver de derde Jesaja citeert: 
Hij zal de tranen van de ogen afwissen. We hebben een 

hemelse Vader, die als Hij komt, zich op aarde een Moeder 

zal betonen, die alles bewaard heeft in haar hart. 
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111 Gods naam 

De godheid, tot wie de gemeente bidt, heeft zich te kennen 

gegeven in haar verbond met mensen: de God van Abra
ham, van Izaäk en van Jakob, is in Jezus mens geworden en 

zo wordt Hij gekend, ook onder de volkeren. Hij heeft van 
het grote geheimenis van zijn hart, de liefde tot zijn schep

sel, de mens, blijk gegeven in menigerlei daad van bevrij
ding en redding, steeds weer heenstappend over de vergui

zing die hem werd aangedaan. Hij werd mens, niet alleen 
om zich te kennen te geven, maar ook en vooral om onder 
mensen gekend en bemind te zijn, in een mens, die voor 
alle mensen instaat. Deze godheid manifesteert zich niet op 

brute wijze, onontkoombaar almachtig, maar zoekt haar 
geliefden op, wervend en winnend, met de gaven van haar 

hart. Zij is anders, heel anders, dan wat in onze voorstellin

gen vaak God wordt genoemd. Deze God is daarom ook 
uiterst kwetsbaar. Hij sticht zich een naam door zijn woord 
van liefde, zijn belofte van nabijheid en zijn gebod der 

liefde, niet door onderwerping, maar door mensen in vrij
heid te stellen. 

De naam van deze God ligt geschonden, ligt vertrapt ter 
aarde: Hij werd steeds weer door zijn geliefden niet ge
kend, niet erkend, Hij werd verloochend en verraden. Als 

we zeggen, dat God in deze wereld onbekend is en daaruit 

concluderen, dat Hij dus eigenlijk onkenbaar is dan maken 
we het ons te gemakkelijk. Zeker, God is bijna geheel 

onkenbaar geworden, maar dat is niet principieel zo: het is 
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het onontkoombare gevolg van de vergUizing van zijn 

vriendschap, de afwijzing van zijn liefde. Gods naam is tot 

onherkenbaar worden toe vertrapt. Toch is de geschiedenis 

der mensen vol sporen van God, vol flarden, waarin Hij 

herkenbaar is. Maar juist als wij God zoeken, kijken we 

daar niet naar, want wij zoeken altijd weer een ander dan 

Hij is. Toch is het zo: als wij hem vinden, omdat wij door 

hem gevonden worden (de enige manier waarop je hem 

inderdaad vinden kunt), dan is het plotseling vol wonderen 

om je heen, geen daadkrachtige mirakels, maar wonder

lijke blijken daarvan dat de liefde niet is ondergegaan en 

nog altijd, hier of daar, tegen de dood strijdt en overwint. 

En daar is Hij niet ver. 

Wij doen tegenwoordig of God in onze tijd wel heel in het 

bijzonder verborgen is, om zo te zeggen: nergens meer 

zichtbaar of speurbaar. We spreken van godsverduistering 

met een verwijtende toon in onze stem: de boze wereld en 

onze moderne cultuur hebben het op hun geweten. Natuur

lijk weten we daartoe zelf te behoren. Dat veroorzaakt van 

de weeromstuit een verholen trots: we maken in zekere zin 

goede sier met onze godloosheid. Soms komen we er ook 

met verve voor op. Allemaal heel dubbelzinnig. Het is ook 

niet waar, dat wij de verlatenen bij uitstek zijn. In alle 

tijden, altijd en overal weer, is Gods naam gelasterd en 

vertrapt, is Gods Naam ontheiligd. Hoewel God zich te 

allen tijde kenbaar in zijn liefde heeft tegenwoordig gesteld 

(nooit zo in het algemeen, maar altijd bijzonder), werd wat 

Hij gaf geweigerd, wat Hij deed afgebroken, wat Hij ge

bood verwaarloosd. Hij werd altijd weer feitelijk niet ge

kend, zozeer, dat Hij onkenbaar schijnt. Het komt echter 

ook daardoor, dat God zich niet oplegt: zijn openbaring is 

niet exhibitionistisch, maar altijd verborgen en verhuld, 
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omdat zij alleen zo op de rechte wijze erkend en herkend 
kan worden. Zijn openbaring is altijd een wervend appèl, 

dat slechts gevat kan worden door wie het vatten kan. Zijn 

openbaring betreft het geheim van Gods hart en dat gooit 
Hij niet te grabbel, maar Hij legt het in wat van zijnentwege 

in een wereld van onrecht en geweld geschiedt en dat won
der valt alleen vanuit hem zelf te ontdekken. Deze verbor
genheid is wezenlijk voor Gods openbaring. Gods Naam is 

in de fluistering van zijn belofte, die als zij een 'onbesne

den oor' treft, niet wordt gehoord en daardoor alleen al 
gelasterd en ontheiligd is. Gods openbaring is teer en 

kwetsbaar, want zij is een ultieme liefdesverklaring aan 
vijanden van de liefde, zelfzuchtigen, machtswellustelin

gen. Zo is Gods verborgenheid openbaar geworden in het 
Christusgebeuren, dat in Jezus zich voltrok, maar dat niet 
zonder analogieën is in de geschiedenis, zodat zij vol spo

ren van God is, voor wie ze herkennen wil. 

Ooit heeft de religieuze socialist Hermann Kutter gezegd 
(de uitspraak is gedateerd, maar het gaat om wat hij zegt): 

'die Sozial-Demokraten müssen doch irgen.dwie urn Gott 
wissen' . Het was zelfs zo dat Kutter daarom voor het socia
lisme had gekozen: hij herkende hun program van actie in 

het licht van Christus. Daarom zegt hij: op één of andere 
manier (zonder dat ze het weten of het zich bewust zijn) 

hebben deze mensen benul van God. Zo zou je ook denken: 
die mensen in de voormalige DDR en in Tsjecho-Slowakije 
die zijn opgekomen voor vrijheid en recht, voor menselijk

heid, moeten toch enig besef hebben gehad van God. Wij 

hoorden dit ook van Schiller: 'Brüder, überm Sternenzelt 
muBein lieber Vaterwohnen'. Als wij Kants morele filoso

fie déconstrueren, moeten wij misschien ook tot de conclu
sie komen, dat achter de drie postulaten van de praktische 
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rede (God, vrijheid en onsterfelijkheid) het besef van die 
God steekt, wiens verhaal van bevrijding van mensen met 
de daarin vervatte belofte van het Rijk verteld wordt. Mis

schien is dit onuitgesproken wel het eigenlijke bestand van 
dit filosoferen. Wie weet? Nu, zonder sporen van God zijn 

we niet in onze wereld, in onze geschiedenis en in onze 
cultuur. Wel echter moet ons het grote dejà-vu van de 

Messias Jezus overkomen voor we er werkelijk oog en oor 

voor krijgen. 

Meer dan flarden van besef zijn het niet, want zij betreffen 
Gods voetsporen in de zee. Er kan op deze momenten van 
Godskennis geen theorie worden gebouwd. Daarvoor zijn 
ze te disparaat. Je kunt de zaak m.a. w. niet omdraaien en 

zeggen: in het socialisme is God openbaar. Wij hebben ook 
gezien waartoe socialisme verworden kan, juist als het zich 

absoluut stelt. Tegenover die flitsen van helderheid staat 
altijd weer de gruwelijke onbekendheid van het niet willen 
weten. Daartussen worden we heilloos heen en weer ge

gooid. Het is geen wonder, zelfs heel begrijpelijk, dat er 
veel mensen zijn die hieraan een einde willen maken. Tn 
hun ogen is het totaal onvruchtbaar God erbij te halen. Het 
heeft in hun ogen geen zin sporen van God te zoeken. Zij 
willen de religieuze onzin achter zich laten, nuchter wor

den, atheïstisch zijn en in redelijkheid met gezond ver
stand, op grond van analyses kiezen wat het beste is. Dit 

werkhypothetisch atheïsme (hoe redelijk ook) moet zich 
afzetten tegen alle religie, dus ook tegen het messiaanse 

geloof. Dat geloof mag zichzelf als anti-religie verstaan, 
het is er voor de atheïst toch niet van te onderscheiden. 

Daarom zegt hij er ook nee tegen. 

Het werkhypothetische atheïsme komt zo voor de nood-
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zaak, het vacuüm dat valt (waar ligt de bron van zin? de 

bron van het bindende?) vulling te geven. Het kan niet 
anders dan dat één of ander ideaal, impliciet of expliciet, 

deze functie gaat vervullen. Eigenlijk wordt dan dit ideaal 
tot godheid, want uitgangspunten hebben een ideologisch 

karakter: zij kunnen, praktisch gesproken, niet steeds weer 

onder kritiek gesteld worden. Bovendien blijken ze bij na
dere beschouwing altijd op een cirkelredenering te berus

ten, zodat ze in wezen tegen kritiek geïmmuniseerd zijn. 

Zo zit er niet anders op dan gepaste eerbied te hebben voor 
wat ons zou verbinden. Het valt niet mee echt atheïstisch te 

zijn. Het ideaal wordt dwangmatig, het wordt geweldda
dig, omdat het (ook al is de tolerantie zelf het ideaal) intole

rant is. Het atheïsme is nooit atheïstisch genoeg. In het 
voorbijgaan aan de goddelijk-messiaanse kritiek op onze 

religiositeit ligt de zwakte van het atheïsme. Atheïsme kan 
geen standpunt zijn. Het is veeleer een zaak waarnaar de 

gelovige heeft te streven en dat hij in de praktijk moet 

waarmaken. 

Hoewel het atheïsme niet slechter is dan de religie, eerder 
beter, is het tot standpunt verworden: ontheiliging van de 

Naam. De religie wil, net als het atheïsme, ook een einde 

maken aan de ambivalentie, maar zij geeft een ander, niet 

een negatief, maar een positief antwoord. De religie maakt 
zich een godheid, zij vormt zich een beeld van God. De 
burgerlijke mens is een heidens-religieus wezen, dat niet 

meer vraagt, omdat de vraag op voorhand al beantwoord is: 
het antwoord ligt vast in het bestaande, in het zijnde. Reli

gie is niet: geloven wat je niet ziet en hopen op hoop tegen 
hoop, maar is hèbben. Het messiaanse geloof is veel weer

lozer; het berust niet in het positieve, niet in het bestaande, 
maar strekt zich hoopvol uit naar het toekomende, beter 
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nog: de Komende. Waar dingen, toestanden, ideeën heilig 

worden verklaard, wordt altijd de naam van God onthei

ligd. Daarom is religie in zekeren zin erger dan atheïsme. 

Maar misschien komen religie en atheïsme, voorzover zij 

de ambivalentie te boven willen komen, door een eigen 

negatief of positief antwoord, ook wel op hetzelfde neer. 

De extremen raken zich daarin, dat mensen niet in onzeker

heid willen leven, misschien ook nauwelijks kunnen leven: 

zij kunnen van God niet loskomen. Van God uit geldt dat 

de religie naar Hem verwijst; zij is het bewijs van de bin

ding aan hem. Waar het echter op neerkomt is, dat de 

mens, als hij is stuk gelopen op zijn wilde atheïsme en zijn 

religie verloren heeft (en nooit meer naief omhelzen kan), 

in vertwijfeling berust in de ambivalentie. Wat blijft er 

anders te concluderen, dan dat we niets van de geschiede

nis leren, dat zij zich herhaalt in een eindeloze repetitie van 

worden en vergaan, dat het caroussel van goed en kwaad 

wel zal blijven draaien? Misschien blijft er op de bodem 

van de ziel nog een sprankje waarschijnlijk ijdele hoop, dat 

het goede de overhand mag hebben; als dat te veel is, dan in 

ieder geval de wens, dat het in de eigen tijd niet te kwalijk 

zal toegaan. 

Het is zonder schamperheid dat ik zo schrijf. Wie zou erop 

durven vertrouwen, dat de geschiedenis tenslotte een over

wicht van het goede te zien zal geven? Het is maar het beste 

gematigd te zijn en je in het veilige midden te bewegen en 

op evenwicht te hopen. Kan een preek ooit meer of iets 

anders zijn dan de oproep aan welwillende mensen althans 

in hun persoonlijk leven niet al te slecht te zijn en als het 
zijn kan aan het goede voorrang te verlenen? Dat is aan

vaardbaarder (of niet soms?) dan prediking van ideologisch 
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karakter: de prediker brengt dan zijn eigen overtuigingen, 

idealen en inzichten aan de man. Maar is deze sceptische 

tolerantie, dit juiste midden en het terugvallen op het per

soonlijke ook niet een ideologie en wel de moderne, in 

wezen nihilistische ideologie van de burger, die alles bijna 
heeft gewonnen, maar zijn ziel verloren? 

Echte bijbelse prediking is inmiddels totaal iets anders: zij 
is getuigenis en vertolking van de waarheid, maar niet als 

idee, nee: van de waarheid van God, die gelegen is in de 

tegenwoordigheid van zijn openbaring, in Jezus Christus. 
Dat is bedoeld met Gods naam. Waar we totnogtoe over 
spreken in dit hoofdstuk zijn latente en manifeste vormen 
van ontheiliging van Gods naam, moderne vormen van 

afgoderij. Men moet hier niet de conclusie uit trekken, dat 

Gods naam dus in de wereld wel maar in de kerk niet wordt 
gelasterd. We wagen de stelling: voorzover Gods naam in 

de wereld wordt gelasterd is dat de schuld van de kerk. Of 
die stelling in het algemeen houdbaar is, betwijfel ik, maar 
zij is het enige goede uitgangspunt voor kritische, kerke

lijke theologie, want in ieder geval is er geen lastering van 

Gods naam, die niet ook in de kerk bedreven wordt. De 
kerk heeft gefaald als haar prediking in het ideologische 
blijft steken. En dat gebeurt altijd weer. De kerk heeft van 

Gods waarheid te getuigen. Als dat niet gehoord of ver

keerd verstaan wordt of verhaspeld of misbruikt, dan moet 
de prediker bij zichzelf te rade gaan, of hij werkelijk ge
trouw is geweest aan de zaak of niet. 

De ontheiliging van Gods naam is de zonde bij uitstek van 

de kerk, want zij is de gemeenschap der geheiligden: zij 
heeft krachtens de gave van God de opgave Gods naam in 

de wereld heilig te houden. Omdat de kerk er echter steeds 
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weer in vervalt te doen alsof zij de waarheid bezit, komt er 

van haar opgave weinig terecht. Het grote gevaar voor de 

kerk is de religie, het voorbarig beantwoorden van de bran

dende, menselijke vragen en de afwijzing van het atheïsme 

vanuit deze religiositeit. De kerk gaat dan een standpunt 

innemen en dat IS een conformisme, waaraan haar eigen

lijke wezen bezwijkt. 

Wat betekent het, dat Jezus zijn gemeente heeft leren bid

den: uw naam, 0 God, moge worden geheiligd? Wie is 

eigenlijk het subject van dit heiligen? Wie in de lijdende 

vorm spreekt kan het subject weglaten. Het is daarom dat in 

het aramese en hebreeuwse taaleigen het passivum ge

bruikt werd om het uitspreken van de naam van God (want 

dat is niet geoorloofd) te voorkomen. De vorm van het 

gebed, het passivum, zelf is een teken dat de bidder Gods 

naam niet in zijn macht heeft, ook niet als object van zijn 

heiligende actie. Deze lijdende vorm is een zg. passivum 

divinum, een goddelijk passief. Dat wil zeggen: God is het 

beheersende subject: Hijzelf zal zijn naam heiligen en moe

ten heiligen. Dat ook wij als mensen subject van heiliging 

kunnen zijn, is hiermede niet uitgesloten, integendeel, 

maar het komt pas op de tweede plaats. 

Hiermee is niet gezegd, dat wij Gods naam niet hadden 

kunnen heiligen, maar dat wij het in werkelijkheid niet 

gedaan hebben, niet doen en steeds weer niet doen. Wij 

hebben eigenlijk nooit het bewijs geleverd dat we het zou

den kunnen en willen. Het is altijd weer God zelf die het 

doen moet. Daaruit moet niet de gevolgtrekking gemaakt 

worden, dat wij principieel onmachtig en onbekwaam zijn, 

want dit zou een vlucht voor ~:mze verantwoordelijkheid 

zijn. Het is veeleer zo, dat wij zo obstinaat deze mogelijk-
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heÏ'd niet hebben verwerkelijkt, dat zij als verspeeld moet 

gelden. Wij moeten belijden, dat wij in die zin onbekwaam 

zijn, dat wij ons talent nooit hebben bewezen. Maar wij 

mogen God niet beschuldigen, dat Hij het ons niet zou 

hebben gegeven. 

Hoe dan ook, dit is het getuigenis: er zijn ergens, op een 

bepaalde plek, in een bepaalde tijd dingen geschied, waar

door God zich bekend heeft gemaakt, waarmee Hij zich 

een naam heeft gesticht, waarin Hij zijn hart heeft blootge

legd. Dat is geschied in Israël, dat is geschied in de Messias 

Jezus. In de Messias heeft God zich niet alleen kenbaar 

gemaakt of te kennen gegeven, maar wordt Hij ook werke

lijk gekend, want de Messias Jezus openbaart Gods naam 

als degene die God kent en door Hem gekend wordt. Niet 

alleen de mogelijkheid van Godskennis ligt hier, maar ook 

de werkelijkheid: als de van God gekende en God ken

nende mens is Hij mens met de mensen. De werkelijkheid 

van de kennis van de naam Gods ligt buiten ons in Hem. 

God laat in Christus zien, dat en hoe Hij zichzelve kent: 

bewegende zelfkennis van de bewogen God. Deze God 

betrekt in Christus diens leerlingen in zijn eigen zelfkennis 

(mensen spelen daarin immers van eeuwigheid reeds een 

rol). Zo sticht God zich zijn naam, als de gans andere God 

dan de goden, omdat Hij de God is die altijd al mens wilde 

worden met de mensen: de God der waarachtige humani

teit, zoals deze in het licht treedt in de gestalte van de 

Messias Jezus. 

Dat God alleen in zijn zelfopenbaring gekend wordt, bete

kent: Hij heiligt zijn eigen naam. Dat wordt ongelofelijk 

mooi tot uitdrukking gebracht in Ezechiël 36. De klacht, 

dat de volkeren die Israël hebben aangevallen en gedepor-
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teerd, Gods naam hebben ontheiligd, is gerechtvaardigd. 

Het geweld, het onrecht, het woeden der volkeren, het 

deporteren van mensen betekenen het vertrappen van Gods 

hart. Maar, zegt de profeet, hebben jullie zelf de naam van 

God, in de ogen ook der heidenen niet te schande gemaakt? 

De ontheiliging van de naam door de heidenen gaat welbe

schouwd terug op de ontheiliging van de naam door het 

volk Israël zelf. Voor de gemeente betekent dit, dat zij de 

ontheiliging niet primair in de wereld moet zoeken, niet 

omdat het daar niet zou gebeuren, maar omdat de gemeente 

ertoe geroepen en verkoren is de naam van God in de 

wereld hoog te houden. Daarbij is zij zelf ook een stuk 

wereld. Als de naam wordt gelasterd heeft zij als gemeente 

gefaald en als deel van de wereld is zij medeplichtig. Dat 

gebeurt omdat de gemeente in haar gedrag en praxis steeds 

weer de God van mensen verloochent en inruilt tegen de 

goddelijke stierkalveren der eigen potentie: zij is niet een

voudig het mensenvolkje van de Messias der liefde, zij 

'verreligioniseert' haar eigen existentie. Dat is een onthei

liging van de naam, die in de wereld doorwerkt omdat zij 

de wereld de belofte en de kritiek van deze messiaanse God 

onthoudt. 

De profeet Ezechiël voert God zelf sprekend in, niet omdat 

hij zijn eigen woorden goddelijk gezag wil verlenen, maar 

omdat hij deze woorden in zijn hart heeft vernomen: Ik, 

God, zal zelf mijn naam heiligen. Niet meer omderwille 

van jullie, maar omderwille van mijn heilige naam, die 

Ikzelf zal heiligen, zal Ik de volkeren doen weten, dat Ik 

God van mensen ben. Hoe? Door een wraakgericht? Nee, 

door Israël terug te brengen en opnieuw een home te geven. 

Als God zijn naam heiligt, geschiedt dat in de politieke 

47 



openbaarheid. De eschatologie mag daarom nooit losge

maakt worden van de politieke openbaarheid: profetie is 
altijd gericht op de historische werkelijkheid. Het is ook 

ontheiliging van Gods naam, als we hem proberen veilig te 

stellen en in zijn actieradius te beperken. Wie nooit denkt: 
is het hier misschien of daar, verwacht kennelijk niets. Hij 

heeft Gods onthulling voor eeuwig uitgesteld, geprojec
teerd in een vaag ooit. De profetische verwachting is con

creet: God zal het volk thuisbrengen en die remigratie is de 

heiliging van zijn naam. 

Toch betekent dit ook een grondige verandering en ver
nieuwing van het volk zelf door Gods eigen hand. God gaat 

een open-hart-operatie aan hen verrichten: het verkalkte, 
stenen hart wordt weggenomen en een nieuw, vlezen hart 

wordt geïmplanteerd. God legt zijn eigen geest in het bin
nenste. Tot de heiliging van de naam door God zelf behoort 

ook de vergeving, de bekering (als een wederbaring, een 
hergeboorte) en de nieuwe gehoorzaamheid. God neemt 
ook de andere kant voor zijn rekening: Hij zet zich voor zijn 

mensen in, Hij verplaatst zich in zijn mensen, zijn naam 

grift Hij in hun hart, zijn geest geeft hij hun. Wij worden, 
als mensen, opgenomen in Gods bewogen zelfkennis, wij 

worden opgenomen in de trouw van God aan zichzelf. Dat 
alles is bedoeld als de Schrift spreekt van heiliging van 

Gods naam: Gods zegepraal over de politieke machten en 

zijn intocht in het menselijk hart. 

Als wij bidden, Uw naam worde geheiligd, dan vragen we: 

lieve Vader in de hemelen, verborgen God, wiltGij zelf uw 
naam heiligen? De lijdende vorm (worde geheiligd) is een 

echt joods passivum. De naam van God uitspreken, denken 
dat je hem articuleren kunt, is lastering. Gods naam is 
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onnoembaar. In de griekse tekst wijst de tijd van het werk

woord naar een bepaald moment. God wordt gebeden zijn 
naam te heiligen, niet in het algemeen, maar hier en nu, 

eindelijk, want de wereld is vol ontheiliging: onrecht, ge

weid, deportatie. Wij hebben Gods naam niet geheiligd, 

maar ontheiligd en vanuit die diepte, vanuit die ellende 

roepen wij: niet om ons, maar omwille van uw eigen naam, 

o God, laat het er niet bij zitten, heilig uw naam zelf, nu en 

hier. Gebeden wordt om openbaring van de verborgenheid 

in een wereld van verborgenheid der openbaring. De bede 

is door en door eschatologisch, maar in de profetisch-con

crete zin, die wij hebben aangegeven. 

In de heiliging van de naam door God zelf, gaat het niet 

meer om onze goden, zelfs niet om onze enige eigen God, 

maar om de God boven alle goden, van wie wij alleen 

kennis kunnen hebben als Hij ons doet delen in zijn eigen 

zelfkennis. Dat deze God zich in de godenwereld ophoudt, 

is niet omdat Hij daar thuishoort. Daar verschijnt deze God 

alleen om met de goden af te rekenen en zo zijn naam te 

heiligen. Deze God wil niet per se God zijn: Hij is geen 

object, waarvoor de mens, religieus, kan knielen of waar

aan deze, atheïstisch, de rug kan toekeren. Hij is heel onre

ligieus God, een God die mens met de mensen wil zijn, die 

niet gediend wil worden, maar wil dienen. Als God zijn 

naam heiligt is het uit met de godsdienst van ons mensen, 

dan staan wij verwonderd en dankbaar voor het feit van de 

mensendienst van God. Deze God, die zichzelf heiligt, is 

in de tedere kwetsbaarheid van zijn liefde zo machtig, dat 

je nooit van hem afkomt: Hij omringt ons van achteren en 

van voren, irritant onontkoombaar als een minnaar. We 

zouden van hem af willen, want de injectie der hoop is 

pijnlijk, zij immuniseert niet, maar sensibiliseert. Wij zijn 
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heidenen en geven het op, we kiezen liever voor het Sein 

zum Tode, maar deze God laat ons niet gaan omwille van 
zijn heilige naam. 

Als de gemeente bidt erkent zij de naam Gods in de wereld 

niet te hebben hooggehouden en mede schuldig te zijn aan 
de ontheiliging. Zij erkent ook, dat zij, hoogstkennelijk, 

daartoe niet in staat is en daarom bidt zij, dat God zelf zijn 
naam moge heiligen (opdat de gemeente wordt wedergebo

ren en deel krijgt aan Gods Geest). Die onbekwaamheid 

houdt echter geen verontschuldiging en zeker geen alibi in: 
de gemeente is (en zij weet het) wel degelijk geroepen om 
Gods naam in de wereld heilig te houden. Hoe kan dat nog? 

Hoe geeft God haar daartoe nog de kans? Het antwoord op 

die vraag is bij nader toezien niet moeilijk, maar eenvou

dig. 

Het luidt: de gemeente is ertoe geroepen de naam van God, 
die Hijzelf heiligt, in zijn waarheid te erkennen en te laten 
gelden, voor zichzelf en hem zo hoog te houden in de 

wereld. Als de gemeente dit beseft, bevindt zij zich niet 

langer in het veilige midden. Zij wordt in beweging gezet, 
zij wordt meegenomen in de beweging van God, de bewe

ging van Gods zichzelf radicaliserend hernemen, de bewe
ging van Gods barmhartigheid. Zij immers erkent dank

baar de heilige naam van deze gans bijzondere God die 
geen God wil heten, maar bondgenoot tegen het lot, partner 
in het pijnlijke proces van menswording. Gods naam als in 

Christus door hemzelf geheiligd erkennen, betekent in be

weging worden gezet. De gemeente breekt altijd weer op 

uit de bankring der machten en maakt zich op om van de 
openbaring der verborgenheid in Christus op te trekken 

naar de onthulling van de naam in het eschaton, waarin 
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deze God alles zal zijn in allen. Christelijk leven, als heili

ging van Gods door hemzelf geheiligde naam is niet even

wichtig in het midden verkeren, maar aanstalten maken, 

opbreken en vertrekken. 

Wat de gemeente in ieder geval niet doet, is zich in de 

schijnbare veiligheid van het pat tussen goed en kwaad 

nestelen. Zij doet niet mee in het wereldwijze (maar 0 zo 

dwaze) kennen, hanteren en manipuleren van goed en 

kwaad. Zij weet maar al te goed dat het boze van het boze 

juist in die manipulatieve kennis en kunde van goed en 

kwaad ligt. Goed en kwaad zijn kwalificaties die worden 

gebruikt in de strijd om de macht, zij weet het. Van dit 

soort slangenwijsheid is zij afkerig. Zij weet dat dit pat tot 

mat (de dood) leidt. Daarom bindt de gemeente zich ook 

niet aan een programma. Zelotisme, in al zijn ijver, is ook 

ontheiliging van de naam, juist omdat het de heiliging van 

de naam tot programma maakt en daarmee tot een in zich

zelf heilige zaak, die wij zelf voorstaan. De gemeente ver

klaart haar eigen zaak niet heilig. Zij laat God zelf heilig 

zijn. Zij zegt nooit: wij staan aan Gods kant, maar zij bidt: 

wil toch aan onze kant staan, 0 God. Daarbij weet zij dat 

deze God anders aan onze kant staat, dan wijzelf denken of 

zouden wensen. De gemeente beseft dat zij niet weet wat 

tot haar vrede dient. Zij laat God geheel en al God zijn. Van 

daaruit volgt zij van stap tot stap, luisterend naar zijn stem, 

zijn spoor. Zo komt de gemeente tot haar keuzes. Zij durft 

te zeggen: hier wordt Gods naam ontkend, verloochend, 

gelasterd en hier, in deze bevrijdingsbeweging, in dit werk 

van liefde wordt Gods naam erkend, geprezen en hoogge

houden. 

De gemeente raakt gepassioneerd door wat haar in Christus 
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van Godswege is geschonken. De ijver voor Gods eer is 

geen zelotisme, geen programmatisch drijven, maar be

weeglijke gehoorzaamheid. Een hartstochtelijk mens is 

een mens met een 'luisterend wezen'. De gemeente koes
tert geen idealen, want die brengt de mens zelf voort om er 
vervolgens zijn laatste toewijding aan te geven. Ook dat is 

afgodendienst. De gemeente ijvert voor Gods eer, maar 
beseft daarbij dat God zelf uitmaakt wat zijn eer is, ja dat 

God zelf alleen God kent en doet kennen. God is geen 

object van ons eren. Zolang wij Hem als object van onze 
verering beschouwen, hebben wij de verkeerde voor. De 
gemeente beweegt mee in de zelfkennis van God, zij is 
opgenomen in de trouw van God aan zichzelf en zo ijvert 

zij voor dat waarin God zelf zijn eer stelt: God te zijn van 
mensen, van vrije mensen, van mensen die mens voor 
elkaar zijn. 

Als God object van onze ijver en verering zou zijn, zouden 
wij ons zo tegenover hem kunnen opstellen als het ons 

belieft. Wij zouden ja of neen kunnen zeggen, we zouden 

religieus of atheïst kunnen zijn. Als God object is, is de 

naaste ook tot object geworde~. Immers dan kun je de 
naaste alleen nog maar zien in het licht van de zelfgekozen 
God, in het licht van wat je zelf God acht. Als je de Mam

mon als god kiest, dan moet de naaste de Mammon ook 
dienen (en wel: jouw Mammon, niet de zijne). Als je de 
Carrière als god kiest, dan moet de naaste ook de Carrière 

dienen (en wel: jouw Carrière en niet de zijne). De naaste is 
dan altijd al een middel tot jouw doel, een figurant in het 

drama van jouw geldzucht, jouw loopbaan, jouw macht. 

Gods naam heiligen is: de waarheid erkennen en doen geI

den, dat de God boven alle goden, die zich bekend gemaakt 
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heeft in Israël, in Christus, werkelijk God is en Hij alleen, 

Hij alleen op zijn unieke wijze. Dit lijkt onbestaanbaar, 

maar in het geloof strekt de gemeente zich daarnaar uit. Zij 

laat zich openbreken, zij laat de harttransplantatie aan zich 

verrichten, zij geeft zich over. Dan geschiedt het wonder 

der hergeboorte: de ogen van het vlezen hart, waarin de 

tora gegrift staat, zien de naaste, de naaste verschijnt in het 

licht van de Messias, de naaste kijkt je aan, de naaste 

brengt je in verwarring, verstoort je evenwicht, de naaste is 

je zuster, je broeder. Geen enkele verontschuldiging, geen 

enkel alibi geldt meer. Er wordt een claim op je gelegd, die 

al je rollen te boven gaat. Je ontdekt jezelf als een mensen

kind, dat van genade leeft, en zich dankbaar verwondert: ik 

mag er zijn uit liefde tot liefde. En zo begin je te ijveren 

voor de eer van die heel bijzondere God, die geen God wil 

zijn, zo begin je zijn heilige Naam te eerbiedigen: er is een 

mens geboren, opnieuw geboren, die de mensen een mens 

is. Dat is genoeg. Dat is het! 

Het kan realistischer lijken in het evenwicht van goed en 

kwaad te berusten, maar dat is de gemeente niet gegeven. 

Niet dat zij de zwaartekracht van het boze miskent of zou 

ontkennen. Niet dat zij het goede op eigen kracht ziet over

winnen. Haar is de naam van God heilig en dat wil zeggen: 

als deze God werkelijk God is (en Hij is het in Christus, 

daaraan twijfelt de gemeente niet), dan zal het niet blijven 

zoals het is. Het is God zelf die overwicht geeft aan de 

goede krachten, die zo zwak lijken. Zolang de gemeente in 

navolging van God voor mensen kiest en wel altijd voor 

wie tot waardig en vrij menszijn de minste kans heeft, zal 

zij de hoop niet verliezen, dat God aan de zwak schijnende 

kracht der liefde de overhand zal geven. Terwille van de 

hopelozen is haar de hoop gegeven, zolang zij die hoop 
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maar bevestigt in het avontuur der naastenliefde. Zo laat zij 

de naam van God heilig zijn op de wijze waarop God zelf 
wil worden geheiligd. Van de heiliging van Gods naam 

door God zelf blijven gemeente en wereld, als het erop 
aankomt, afhankelijk. De overgave daaraan is de bron van 
ieder waarachtig verzet tegen onmenselijkheid. 
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IV Gods rijk en de gerechtigheid 

Gerechtigheid moet steeds opnieuw worden gezocht, het is 
geen toestand waarin wij verkeren. Gerechtigheid is altijd 

in gevaar, zij bestaat nooit zonder bedreiging. Zij is ook 
niet stabiel. Als gerechtigheid niet boven zichzelf uitwijst, 

valt zij terug beneden haar eigen maat. Gerechtigheid ge

schiedt tussen mensen. Zij zal alleen slagen als er vol

doende waarborgen zijn geschapen, waardoor recht, vrij
heid en vrede worden beveiligd. Het is echter niet mogelijk 
recht, vrijheid en vrede voorgoed in veiligheid te brengen, 

want deze drie bedreigen zichzelf en elkaar. Recht botst op 

recht, vrijheid op vrijheid en vrede op vrede. Vrijheid botst 

op recht en recht op vrede. Gerechtigheid is een dynami

sche zaak, zij is nooit vanzelfsprekend: zij moet altijd op
nieuw worden bevochten tegen weerstand in. Het is 
daarom nodig, dat de waarborgen van recht, vrijheid en 

vrede worden bewaard, vernieuwd, verdiept en uitgebreid. 
Stilstand is achteruitgang. Het vereist de inzet van alle 

burgers een maatschappij in stand te houden, waarvan men 

zeggen kan: zij is in beweging naar gerechtigheid toe. 

De gerechtigheid heeft dan ook rechtvaardigen nodig. Dat 

zijn mensen die hun maatschappelijke plicht doen en aan de 
eisen van de gemeenschap gehoor geven. Maar daarmee is 

de kous niet af: een werkelijk rechtvaardige is een mens, 
die voldoet aan de verwachting van de ellendigste naaste, 
die zich verplaatst niet alleen in de vreemdste, maar zelfs in 
de vijandigste ander. De positieve gulden regel (Mattheus 
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7: I 2) gaat ver uit, boven het evenwicht van rechten en 
plichten: hij vraagt plaatsvervangende inzet. Gerechtig

heid is dan ook veel meer dan het handhaven van een 
rechtsorde (als regulatieve idee): zij wijst boven zichzelf 
uit in de richting van de liefde en wordt door de liefde 

gedragen. Als dat niet zo is verstart de rechtsorde tot een 
structuur van onrecht. De enige wijze waarop de vrede kan 

worden bewaard is door de rechtvaardige die zich inzet als 
borg van de naaste. 

Niemand kan zeggen, dat hij of zij geen bedreiging van de 
gerechtigheid is. Juist de rechtvaardige beseft dat. Hij 

weet: ik ben van nature geneigd mijn naaste te haten, zodra 
deze mijn begeerte of mijn belang in de weg staat. Daarom 

is de rechtvaardigste samenlev~ng toch vol van structuren 
(geïnstitutionaliseerde verhoudingen tussen mensen) die 
onrechtvaardig zijn. Daarom hebben wij de armen altijd bij 
ons. Dat is geen lot, geen schikking van God, maar gevolg 
van uitbuiting, knechting en verdrukking. Vermoeiden, 

beladenen, beledigden en uitgestotenen, geen maatschap

pij die ze niet heeft. Mensen doen dit mensen aan. Daarom 
is het nodig, dat wij tegen onszelf beschermd worden. Het 

is de rechtvaardige die door zijn liefdedaad daaraan herin
nert. Op gezette tijden moeten de verhoudingen ook wor
den veranderd, ja omgekeerd. Op die wijze zingen Hanna 

en Maria van de tsedakot van God: Gods gerechtigheid is 

revolutionair. De voortrekkers der gerechtigheid, die op
komen voor de outcasts beseffen dit: de waarborgen van 

vrijheid en recht falen. Zij constateren dat niet vanuit een 
ideologie, maar beseffen het als zij worden aangezien door 

hen, die slachtoffer zijn, niet alleen van onrecht, maar ook 
van het recht, het falende recht. 
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Als er in de tweede bede wordt geroepen om Gods Rijk 

moeten we bedenken, wat de taak en opgave van de koning 

in Israël is: niet minder dan God in het doen van recht, het 

oprichten van de gevallene, het opheffen van de arme uit de 

ellende, na te volgen. De koning is de borg der geringen. 

Hij beschermt de zwakken tegen de sterken. Gerechtigheid 

is in de Schrift altijd: recht zetten, rechtop zetten. Het is een 

nomen actionis, een actiewoord. De koning is koning vol

gens de positieve gulden regel. De theocratie in Israël moet 

zakelijk worden opgevat. Zij heeft niets van doen met reli

gieuze sanctionering van vigerende macht. Zij is geen ide

ologie van een civic religion. In Israël betekent theocratie: 

de koning moet voor zijn mensen zijn wat zij als volk van 

God van hem verwachten mogen. Zijn macht zal in on

macht verkeren als hij geen recht doet. Dat is zo, omdat 

deze gans bijzondere God der armen God is. Dat Hij ko

ning is, is geen idee, maar een sublieme werkelijkheid, die 

wordt gekend in zijn daden. De koning in Sion staat in zijn 

dienst. Gerechtigheid is geen ideaal, maar een praxis en 

een perspectief. 

In het communisme van het Oostblok (zoals dat tot voor 

kort nog bestond) is de strijd voor de gerechtigheid doortas

tend en hard, zelfs meedogenloos gestreden. Geleerd door 

Hromadka, heb ik de kritiek op het kapitalisme daarin wil

len beluisteren. Daarom kon ik en kan ik in het anti-com

munisme niet meegaan, al blijken bijna alle argumenten 

ervan juist te zijn. Het is zoals Ernst Bloch zegt: er zijn er 

die hebben geen recht op gelijk. In het licht echter van wat 

we zojuist gezegd hebben, moet wel worden gezegd, dat de 

gerechtigheid in het communisme heel eenzijdig, ideolo

gisch verengd, is opgevat. Niet als een proces van beveili

ging, van recht, vrijheid en vrede door een praxis van liefde 
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en plaatsvervanging, maar als produkt van de opheffing 
van de tegenstelling van kapitaal en arbeid. Bloch heeft het 
ons ingescherpt: de vraag naar de gerechtigheid kan niet 
worden losgemaakt uit de contekst van de menselijke vrij
heid en de menselijke waardigheid. Daarmee kan in geen 
enkel stadium een loopje worden genomen, dan gaat altijd 
ook de gerechtigheid ten onder. Waar de hoop niet uit de 
liefde wordt geboren en haar verwekker het geloof niet is, 
daar wordt de utopie tot een dwang. Als de tegenstelling 
van kapitaal en arbeid zouden zijn opgeheven, als de ge
lijkheid vorm zou hebben gekregen, dan zou de broeder- en 
zusterschap vanzelf komen. Zo werd de utopie op het pro
gramma gezet en het programma is ideologisch bepaald. 
Nu, dat kan niet. Dat mag niet. 

Dietrich Bonhoeffer heeft gezegd: 'Van het Rijk van God 
kan geen utopie op aarde gemaakt worden!' Dat is een waar 
woord. Wij kunnen niet strijden voor het Rijk van God, wij 
kunnen het ook niet bouwen. Dat is, zegt Bonhoeffer, 
'schlechterdings unmöglich'. Wat de gemeente van Chris
tus heeft te doen, is: bidden om het Rijk. Dat wordt ons 
geleerd door Jezus: Gijzelf, 0 God, moet uw Rijk geven. 
Eltheto! Kome! - dat is niet grammaticaal, maar naar de 
betekenis een passivum divinum, een goddelijk passief. 
God zelf moet zijn Rijk doen komen. Dat is een puur ge
bed, zoals alle drie de beden, waarmee het Onze Vader 
begint, een louter bidden zijn: aanbidding van de God, die 
het helemaal zelf doet en zal doen. De gemeente neemt 
afstand van de utopie en keert in tot het geloof. Zo zal zij 
ongetwijfeld de utopie anders terugontvangen, maar de 
gemeente neemt afstand, zij doet afstand. Zij zegt: Uw Rijk 
moge komen van uwentwege en van uwentwege alleen. 
Het Rijk, 0 God, is totaal anders, onvergelijkelijk met alles 
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wat wij stichten kunnen. Het Rijk waarin vrede, vrijheid en 
recht voorgoed zijn veiliggesteld en waar God, deze God 
van het verbond, alles is in allen, mag ons voor ogen staan, 

wij mogen er niet naar grijpen. Wij mogen het Rijk niet 
drijven; het Rijk drijft ons. God is God. 

De kern van Jezus' boodschap is: het Rijk der hemelen staat 
te komen, het is nabij, het breekt binnen. Jezus roept dat 

niet alleen omdat Hij in zijn Vader gelooft, maar Hij is zelf 
dat Rijk in persoon. Onze bekering is tot dat komen van 

Gods Rijk geen voorwaarde (alsof het door bekeerde men
sen zou moeten worden verwerkelijkt), maar zij is er de 

konsekwentie van. Als het waar is dat Gods Rijk voor ons 
bestemd is (hoewel wij zelf bepaald niet bestemd schijnen 
voor zo'n Rijk), dan wordt het tijd anders te gaan denken, 

doen en leven. Dat betekent heel simpel: leerling worden 
van Jezus en hem navolgen op zijn weg, want Hij is dat 
Rijk. Met Jezus (op afstand, aarzelend misschien, maar 

toch) tsaddik worden, d.i. een gerechte die in plaatsvervan
gende en borgstaande liefde voor het recht, de vrijheid en 
de vrede van de ander instaat. Zo, met het pathos van deze 

distantie, staat de gemeente in de strijd voor de gerechtig

h~id; zij gelooft in God en in de droom van zijn geest. Zo is 
zij dan toch bezield van utopie. 

Zonder enige illusie evenwel over haar eigen lot, dat zij in 
haar Heer voor ogen heeft. Jezus werd gerechtelijk ver

moord, omdat religie en politiek in het gebruikelijke mon
sterverbond zijn gekte, hoewel schijnbaar onschuldig, uit
eindelijk toch zeer gevaarlijk vonden. Wat vreemd gezegd: 
objectief zou Jezus, ofschoon hij geen zeloot was, toch 
zelotisch werken. Daarom is Hij ook als zeloot (hoewel 

Pilatus hem daar eigenlijk niet schuldig aan vond) veroor-
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deeld. In deze angstwaan van de arrogantie der macht komt 
toch de waarheid, bijna profetisch, aan het licht: als het 
Rijk Gods niet op het politieke en religieuze programma 

staat, maar Gods zaak is, dan staat het in de geschiedenis 
pas echt op het programma. 

In het gebed 'Uw Rijk kome' wordt, om zo te zeggen, de 

utopie teruggegeven aan God en neemt de gemeente af
stand van elk zelotisme, het politieke en het religieuze. De 

zeloot wil de revolutie van God verhaasten door ijver voor 

de naam van de Heer. Hij wil terug naar het grote Rijk van 
Israël, naar de legitieme davidische dynastie, terug naar het 
geïdealiseerde verleden. Ernst Bloch heeft gelijk: de revo
lutie is belast met de categorie , re- ' , belast met de categorie 
'terug'. IJver voor de Naam betekent, zelotisch, gewa

pende strijd, guerrilla tegen de bezetter. Honi soit qui mal y 
pense. Wie zou het kunnen veroordelen? Jezus zelf zegt 
(volgens een betrouwbare overlevering, die moeilijk te 
duiden is, waarschijnlijk omdat het hier een woord betreft 

door hem in schrik en verwondering, met genegenheid en 

toch ook afkeer gezegd): het Rijk van God, geweldenaars 
grijpen ernaar (Mattheus 11: 12). Daarvan moet de ge

meente afstand doen, zonder het te veroordelen. Zij is ge
roepen een andere, een hogere weg te gaan: die der borg

staande liefde. Die weg mag zij gaan op hoop tegen hoop. 

Er is ook zoiets als een religieus geweld, waarvan de ge

meente afstand moet nemen. Het gaat er ook niet om door 
scrupuleuze observantie, door nauwgezette naleving der 
goddelijke wetten, door schitterende vruchten der vroom

heid, kortom door 'religie' het Rijk aan God te ontwringen 
(ook bidden kan daartoe ontaarden). Tot het Rijk kan de 

gemeente zich niet religieus bereid maken: haar redelijke 
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eredienst is een andere, die vindt midden in het leven 

plaats. Als daar een offer wordt gebracht dan ben je dit 

offer zelf met huid en haar (zie Romeinen 12: 1-3). Het 

religieuze geweld slaat meestal naar binnen, het richt zich 

tegen de vrome zelf. Daar heeft Luther aan geleden als 

augustijner monnik en misschien is hij er nooit helemaal 

overheen gekomen, voorzover hij de vraag 'wie kriege ich 

einen gnädigen Gott' ook in zijn latere rechtvaardigings

Ieer niet helemaal losliet (waardoor deze leer te individua

listisch en te narcistisch bleef). Ook dat is niet de weg naar 

het Rijk. Het Rijk kan niet geforceerd worden: het Rijk 

komt- God geeft het. 

Verborgen (alleen kenbaar voor wie in het geloof het onge

ziene ziet) is het gekomen in Jezus. In die verborgenheid 

(in het geloof dat God uit de dood het leven wekt) heeft de 

gemeente haar strijd voor gerechtigheid te strijden. Er is 
echter geen andere werkelijke strijd voor gerechtigheid 

dan, met Jezus er voor anderen te zijn, in borgstaande en 

plaatsvervangende inzet voor elkaar. Daar is niets religieus 

aan; dat geschiedt zuiver seculier, midden in de wereld van 

knechting en belediging, van vijandschap en tegenstellin

gen. Als Johannes de Doper via zijn discipelen aan Jezus 

vraagt: zijt Gij het of verwachten wij een ander? dan laat 

Jezus antwoorden blinden worden ziende en lammen wan

delen, melaatsen worden gereinigd en doven horen, doden 

worden opgewekt en armen horen de vreugde boodschap 

(Mattheus 11 :2-6), aan jou, of Ik het ben. Als Jezus dit 

alles doet in de volmacht van God, dan is dit als zodanig het 

teken dat het Rijk komt, want het Rijk is de broederlijke en 

zusterlijke samenleving in vrede en vrijheid van geheel het 
mensdom voor Gods aangezicht. Niet minder, niet meer. 

Het gaat om niets anders dan letterlijk dit: genezing, he-
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ling, bevrijding, gerechtigheid. Daar is niets mee te ver
dienen. Daar wordt de hemel niet mee bestormd, daar komt 

geen zwaard aan te pas, maar ook geen religieuze ver

dienste. Wel: de inzet voor elkaar, als het moet ten dode. 
Dat is de weg van Jezus. Zo wordt de gemeente van Chris

tus kinderlijk eenvoudig gemaakt en geheel en al gericht op 
de wereld der mensen. Zij is als die boer, die zaaide, sliep 

en opstond en het zaad groeit, vanzelf, zonder dat hij weet 
hoe (Markus 4:26 en 27). Het Rijk komt. Dat is bedoeld als 

wij zeggen: 'uw Rijk kome', het is een zuiver, een louter 
gebed. 

Het is goed dat in deze tijd te bedenken. Een amerikaanse 

politieke adviseur heeft de stelling geponeerd: wij hebben 
het einde bereikt, nu ons liberaal-democratische systeem 
alleenheersend is geworden in de wereld. Hij ziet geen 
betere beveiliging van recht, vrijheid en vrede dan onze 

Westerse politieke en maatschappelijke orde. Eindelijk is 
het dan zover: Hegels synthese is daar. Misschien zijn er 

nog wat schermutselingen nodig met verouderde, eigenlijk 

achterstallige ideologieën en machten, maar grosso modo 
kan worden gezegd: 'we zijn er' , nu het communisme heeft 

gefaald. Er is geen enkel valide alternatief meer op het 

toneel. We zouden er verkeerd aan doen dit te ontkennen 

door te stellen, dat het communisme wel in de werkelijk
heid is mislukt, door een ongelukkige gang van zaken, 

door blunders en door slechte middelen, maar dat het in 
wezen als ideaal nog recht overeind staat. Het gaat er juist 

om dat wij inzien hoezeer het ideaal per se gewelddadig is, 

omdat het aan de werkelijkheid wordt opgelegd. Als de 

utopie op het programma wordt gezet, is de terreur al be
gonnen. Dit is evenwel een kritiek, die aan twee kanten 

snijdt. In het Westen zijn wij niet beter: terwijl het kapita-
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lisme vrijwel ongebreideld heerst, stellen wij dat wij vrij
heid, rechtvaardigheid en vrede hebben bewerkstelligd. 
Het ideaal, dat zijn wijzelf, zoals wij zijn. Wat hebben we 

het heerlijk ver gebracht. Wij roepen vrijheid, maar bedoe
len olie. Wij zien de werkelijkheid voor het ideaal aan en 

het ideaal voor de werkelijkheid. Wie meent dat de keizer 
geen kleren aan'heeft, is een gek. Zo ziet het einde der 

geschiedenis eruit. 

De ijver voor Gods naam, waarover wij in het vorige 

hoofdstuk spraken, is leeg, zonder de strijd voor de gerech

tigheid. Maar evenzeer geldt: de strij~ voor de gerechtig
heid is blind zonder de kennis van Gods naam. Wie God 
kent, zijn Woord, zijn belofte, zijn gebod, kan niet blind 

zijn voor de naaktheid van de keizer, voor de hoogmoed 
van ons systeem, voor de verschrikkelijke werking ervan in 

de wereld (onder het etiket van vrijheid wordt in de gewe

zen DDR tevens werkloosheid en armoede ingevoerd). Als 
de kerk alleen maar voor Gods naam ijvert, krijg je een op 

zichzelf gerichte, religieus-narcistische introverte kerk, 
die zich in al haar ijver afsluit voor de wereld. Als de kerk 

alleen maar strijdt voor gerechtigheid, krijg je een extra
verte, seculier-activistische kerk, die zich aan de idealen 

der wereld gewonnen geeft en daarmee op- en ondergaat. 
De gemeente van Christus heeft geen idealen en vestigt 
niets, zij is er (het moge in eerste instantie vreemd en 

vroom klinken) om te bidden: Uw Rijk kome, om van 

daaruit te doen wat haar hand vindt om te doen. Scherp 
gezegd: als het moet ook zonder hoop. Wie evenwel 

I iefheeft en achter Jezus aangaat zal nooit zonder hoop zijn, 
zolang hij gehoorzaamt. Geloof, hoop en liefde blijven. De 
meeste is echter de liefde. 
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In de Bergrede wordt gezegd, dat de discipelen het konink
rijk van God en zijn gerechtigheid moeten zoeken, niet 

bevechten, niet maken of stichten, niet bestormen, maar 
zoeken, want het ligt als een schat in de akker (Mattheus 
6:33,19:21,13:44). De schat ligt er al, hij komt niet tot 

stand door het zoeken. Hij wordt gezocht omdat hij er is. 

Zoeken kun je die schat slechts langs de wegen der liefde. 
Het overige, met hoop en al, wordt je dan toegeworpen. 

De strijd voor de gerechtigheid is eigenlijk een strijd tegen 

de wederkeer aller dingen: de leerling van Jezus staat in de 

horizon van het Rijk. De strijd voor de gerechtigheid is een 
strijd tegen de eigenmachtige kennis en beoordeling van 
goed en kwaad, het evenwicht ervan en de manipulatie 
ermee. Het is een strijd tegen het fascistische decisionisme, 
dat claimt zelf te bepalen wie vriend of vijand is. Daar ligt 

bij uitstek de zondeval. De strijd voor de gerechtigheid 

wordt gestreden in het besef, dat het meerdere, het nieuwe 
van God niet in ons hart is opgekomen, maar door God zelf 

bereid. Dus kan de strijd ook nooit een strijd zijn tegen de 

bad guys, tegen de bozen, tegen de ongelovigen of tegen 
het realm of evil. 

De strijd is altijd een strijd vóór de mensen: een strijd om 

mensen uit de nood op te heffen, ook uit de nood die zij aan 
zichzelf te wijten hebben, en hen te brengen in de vrijheid. 
Daarbij moeten wij ons niet verhelen, dat die strijd dan ook 

een strijd is tegen die mensen, die anderen knechten, bele

digen, onrecht aandoen en uitbuiten. Maar dit is secundair 

zo. Onderdrukkers worden dan ook nooit bestreden met de 
eigen middelen. Zouden we dat doen, dan houden wij de 

wederkeer van alle dingen, de slechte dialectiek en de eeu
wige ambivalentie in stand. Zo zou je in de fatale cirkel 
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bevangen blijven. Ook het verzet tegen hen die zich boos 

betonen, is een verzet der liefde. Het mag een wonderlijke 

gestalte der liefde zijn, maar het is toch een gestalte der 

liefde. Dit betekent geen zoetsappigheid: de volgeling van 

Jezus kan zijn andere wang toekeren als het om hemzelf 

gaat, hij kan niet toestaan dat een ander (een derde) wordt 

geslagen. Dat is de zin van de Bergrede waarin ons wordt 
geleerd te zeggen: als het zo moet, neem mij dan! De wijze 

waarop Mozes in zo'n situatie reageert, wordt in de Schrift 

niet afgekeurd (Exodus 2:11 en 12), ook niet in de Berg

rede. Een mensenvreter heeft er recht op op verzet te stui

ten, moreel verzet, maar ook als het niet anders kan, gewa

pend verzet, dat als uiterste middel niet immoreel is. 

Als wij, op voorgang van Jezus, bidden: Uw Rijk kome, 

dan is dat Rijk wezenlijk God zelf als regeerder, God zelf 

als alfa en omega. We bidden, als het erop aankomt, eigen

lijk: onze Heer, kom! Maranatha! Dat God God is, en geen 

ander, dat is de kernbelijdenis van de gemeente. Dat heeft 

ook zijn tegenkant. Wij belijden daarmee, dat we zelf geen 

goden zijn, dat wil zeggen: dat wij het opgeven als God te 

willen zijn. Dat namelijk is de grote ramp in de geschiede

nis. Als goden ons gedragend, hebben wij de gezagsloze en 

ongezeggelijke machten die deze wereld terroriseren los

gemaakt, hebben we die zichzelf opblazende vaderloze, 

onvruchtbare potentie, de Mammoneconomie, de Levia

than-staat, de Moloch-oorlogsmachine, tot stand gebracht. 

De gemeente staat voor God en bidt: 0 God, laat uw regeren 

openbaar worden. De daad van het bidden is een kinder

lijke daad; bidden is niet langer God willen zijn, maar kind 

en bedelaar (Luther). Alleen vanuit die houding, roepend 

uit de diepten, kan er werkelijk tegen de afgoden gestreden 

worden. Dat precies is er in de voormalige DDR gebeurd: 
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de mensen gingen na de avondgebeden de straat op in een 
kinderlijke superioriteit, met Gods Rijk in hart en hoofd, 
dat gans andere, dat wij niet stichten, maar waarmee God 
ons sticht. 

Bidden, dat wil zeggen: christenen zijn geen gelukkige 
bezitters. Zij hebben niets, helemaal niets, alleen een klein 

verhaal over eèn mens, die kwam om te redden wat verlo

ren is en Hij werd vermoord. Daarmee is Hij een paar keer 
verschenen om zijn wonden te tonen en te zeggen: blijf 

geloven, hou vol. That's all. Dat heeft het allemaal in ons 

wakker geroepen. Het heeft werkelijk zin deze mens van 
liefde en smart, deze levende mens, na te volgen op de 

weg, waarop hij de liefde voleindigd heeft (door de dood 
heen). Dat is: leven in de kracht van de opstanding, leven in 
de aanroeping, zoekende Gods Rijk. 

Wie zo bidt stelt zich open voor het andere, het nieuwe en is 
een vrij mens. Dat betekent niet, dat christenen erbuiten 
staan. Ze zijn met huid en haar bij de dingen betrokken, ze 

zijn dan ook niet onschuldig. Ze hebben evenwel hun hart 
tot God verheven: in het geloof zijn ze vrij, ja staan ze 
'erboven', zodat het messiaanse geweten kan spreken. Ze 

zijn niet verslingerd aan de wir-war van goed en kwaad. De 
gemeente is wel in de wereld, maar zij behoort aan de 

Messias en daarom is zij niet van de wereld. Als we van één 
ding doordrongen moeten zijn is het, dat het broodnodig is 
dat er in de wereld zo'n vrije gemeente is, die de vensters 

naar het Rijk van God opengooit zodat de wind van de 
Geest kan waaien, een gemeente die bij God aanklopt om 

recht. Zolang er mensen zijn die in geweten ervoor kiezen, 
zich door de eigen doodsangst niet te laten bepalen, maar 

deze vrees te overwinnen terwille van de beveiliging van 
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recht, vrijheid en vrede, zolang er biddende mensen zijn, 

die alles zetten op de verwachting van het Rijk Gods, is de 

humaniteit nog niet verloren. De wereld heeft recht op 

gemeente (Ernst Bloch). 

Jezus heeft, volgens Lukas (18: 1-8), eens gezegd, dat zelfs 

een 'onrechter' , zonder hart voor God en mensen, die geen 

recht wil doen, toch recht zal doen, als er iemand is die haar 

recht op recht persistent laat gelden. Hij geeft daarbij het 

voorbeeld van een angry old woman, een weduwe, die 

terwille van haar recht (en dat van haar lotgenoten) zo 

aanhoudt en aandringt dat de rechter, uit vrees in zijn ge

zicht te worden geslagen, contre coeur dan maar recht doet. 

Dat de grote Richter van hemel en aarde recht zal willen 

doen, als hem daarom gebeden wordt, kan zo gezien aan 

geen enkele twijfel onderhevig zijn: Hij immers is de God 

die zich om de mens en zijn recht van eeuwigheid bekom

merd heeft en die verlangt naar zijn Dag. De vraag die 

kwelt echter is, of er op aarde nog wel zulke mensen zijn als 

deze angry old woman, mensen die fiducie hebben, als het 

moet, tegen de feiten in. Is er nog een gemeente, een volkje 

Israël, dat werkelijk bidt? Wordt het in de diepte nog geroe

pen: onze Heer, kom? Zijn er nog van die vrije mensen? 

Zijn er nog die zich inzetten voor het recht? Wij leven in 

een wonderlijke tijd, een tijd vol verrassing en troost, als 

zulke mensen ineens op de straat verschijnen, en een paar 

dagen erna denk je: 0 God, hoe zal het aflopen? Want in de 

kortste keren heeft een tegenmacht de zaak der vrijheid in 

regie genomen. Alleen door in te stemmen in het gebed der 

gemeente, kunnen wij vermoeidheid, b~lorigheid en ver
veling te boven komen: alleen zo belanden wij niet in het 

warnet van cynisme en tolerantie. Daar heeft de gemeente, 

plaatsvervangend, voor in te staan. 
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Ergens moet het gebed gaande blijven; waar anders dan in 
de gemeente? 
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V Gods welwillendheid 

Dit maakt ons, moderne mensen, kopschuw: dat Gods wil 

moet geschieden (of, zoals de engelse en franse vertalingen 

hebben: moet worden gedaan). Tegen die vervreemding 

van het beste in ons is de Verlichting in opstand gekomen. 

Zo raak je, heeft Feuerbach gesteld, het schoonste dat in 

een mens zit kwijt. De vrijheid wordt aan de hemel en dus 

aan een illusie verkwanseld. De Verlichting heeft de strijd 

tegen de kerk aangebonden, omdat deze ons Gods wil 

tracht op te leggen. De verlichte mens heeft ervoor te 

kiezen, dat hij zelf denkt en beslist en zijn wil bepaalt; hij 

mag, op straffe van verlies van zijn waardigheid in principe 

God noch meester erkennen. De mens der Verlichting is 

volwassen geworden, hij spreekt voor zichzelf, gebruikt 

zijn eigen verstand en aanvaardt zijn verantwoordelijkheid 

vanuit zijn eigen ratio en geweten. Zelfs al zou er op een 

bepaald moment geen enkele grond meer zijn waarop de 

mens zijn beslissing kan funderen, dan nog heeft hij zijn 

eigen keuze in goede trouw te stellen. Authentiek mens

zijn is kiezen. De wilsbepaling is de eigen zaak van de 

individuele mens. 

De Verlichting heeft goed door gehad, dat de leuze 'God 

wil het' dubbelzinnig is. Gods wil wordt eigenlijk altijd 

geüsurpeerd. Onder de vlag van Gods wil zetten de heer

sende machten hun eigen machtswil door. God wordt in 

deze wereld altijd in regie genomen, door de kerk, die als 

het subject van het sacrament in naam van God spreekt en 
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handelt en God dusdoende zegt te vertegenwoordigen, of 
door de heersende macht, die via de civic religion haar 

eigen macht sanctioneert. 'God wil het' is een versluiering 

van het onrecht, de dwang en het geweld van de heersende 
orde, tot stand gebracht door het eendrachtig samenspan
nen van politiek en religie. De revolutionairen van toen 

spraken van het 'ancien regime', dat voorgoed passé zou 

zijn. Het is de hartstocht van de Verlichting geweest de 
chantage op ratio en geweten weg te vagen en te zeggen: we 
zijn er zelf, wij gebruiken onze eigen kop, volgen ons eigen 

hart, laten ons door niemand gezeggen, tenzij wij daarmee 
volledig kunnen instemmen. Er staat een vrij subject aan 
het begin van de wereld. En dat vrije subject gaat de wereld 

veroveren. 

Wat aanvankelijk een grootse conceptie was, de ratio als 

geest, als synthese van theoretische en praktische rede, als 
geheel van analytisch verstand, innerlijk geweten en zin
scheppende geest, verschrompelde alras tot niet veel meer 
dan een op nut gerichte, analytische ratio. Dat heeft ons 

teruggebracht in een nieuw soort onvrijheid: de dwang der 
feiten. Feiten zijn feiten; feiten zijn hard. Maar wie bepaalt 
wat de feiten zijn? Allicht degene die de feiten schept. 

Feiten bestaan nooit los van interpretaties. Wie interpre
teert de feiten? Allicht degene die over de know-how be

schikt en die kan inzetten voor zijn eigen zaak. Wie de 
communicatiemiddelen beheerst, kan zijn visie verbrei
den. En zo wordt ons, op grond van de 'harde feiten' ge

zegd, wat kan en wat niet kan. In de Stoa is al gezegd: je 
moet er niet naar streven, dat geschiedt wat jij wil, maar dat 

er geschiedt wat er geschiedt. 'Gods wil geschiede' heeft 
ook zijn stoïcijnse uitleg en die is bijna onuitroeibaar. Zo is 

het lot, zo gaat het. De feiten weerspiegelen Gods wil. 
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Epictetus: 'Zo moge aan de mensen behagen wat aan God 

behaagt.' God is hier kennelijk de loop der dingen. De 

geschiedenis is hier openbaring van God (wat heel iets 

anders is dan de bijbelse gedachte, dat God zich in de 

geschiedenis openbaart). Deze lijn zet zich door bij Hegel 

en ook bij het marxisme: de geschiedenis is God, zij brengt 

ons in haar dialectische wetmatigheid waar wij wezen moe

ten. Vrijheid is inzicht in deze wetmatigheid (zo bij En

gels). De kritische vraag aan de Verlichting blijft: cui 

bono? wie heeft hier profijt van en wie heeft (in het verbor

gene) de regie? Wie er eigenlijk aan de touwtjes trekken in 

deze vergoddelijkte geschiedenis blijft onbekend. Die im 

Lichte sieht man, die im Dunkeln sieht man nicht (Brecht). 

De kleine zakkenroIler loopt tegen de lamp, maar de grote 

moordenaar die de zaken manipuleert blijft in het donker. 

Een moderne filosoof, MacIntyre, heeft gezegd: rationali

teit? ja zeker, maar welke rationaliteit? rechtvaardigheid? 

ja zeker, maar de rechtvaardigheid van wie? 

Tegen deze hele natuurlijke theologie is de geest en de 

hartstocht van de Verlichting een protest. Daarom moeten 

wij ook niet terugvaIlen achter de Verlichting, hoezeer wij 

ook moeten toegeven dat de Verlichting niet heeft gebracht 

wat haar voorzweefde. De impasse waarin de Verlichting 

is geraakt is niet te doorbreken door haar te verloochenen. 

Juist wie bidt, wil zich uiteindelijk alleen door God laten 

gezeggen, maar dan wel God in zijn eigen vrijheid. Die kan 

zelfs door de kerk niet in regie worden genomen. De Ver

lichting moet worden hernomen, want zij verwierp, vech

tend tegen de natuurlijke theologie, ook de bijzondere 

theologie, waarin van de gans andere God sprake is. 
Nietzsche is waarschijnlijk de meest konsekwente verlich

ter, want hij had de moed radicaal te kiezen, hoezeer hij 
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doordrongen was welke verschrikkelijke gevolgen met de 

moord op God zijn verbonden. Hij heeft de prediking der 
christelijke liefde en barmhartigheid ontmaskerd als frus

tratie: uiting van een slavenmentaliteit, uiting van ressenti
ment. Hij kan er niet anders in zien dan een ondermijnende, 
verzwakkende en decadente obsessie van onmachtigen, die 

bezeten zijn van een gefrustreerd verlangen naar almacht. 

Hij stelt daartegenover, dat ons niets anders overblijft dan 
op aristocratische wijze, de eenzaamheid doorstaande, met 

open vizier de macht te willen. Woorden als 'uw wil ge

schiede' (ook als zij een christelijke, niet stoïsche lading 
krijgen) zijn dan onsmakelijk en verwerpelijk. Toch kon 
Nietzsche niet vermijden, dat hij in de Stoa terugviel: het 

perspectief is uitgewist, wat blijft is het fatum. Ook 
Nietzsche heeft de vrijheid niet gered. 

Wat is er nu eigenlijk, bijbels, bedoeld met de wil van 

God? Om dat ons wat nader te brengen, verzoek ik de lezer 
Jesaja 62 op te slaan. Daar gaat het over de stad Jeruzalem, 

over Sion: de stad wordt niet langer woestenij genoemd, 

maar is nu: mijn welbehagen. Kijken we in de griekse 
vertaling van dit stuk dan staat daar: mijn wil (mijn the

lèma). Thelèma betekent wil, maar niet zozeer de daad van 
het willen als wel de inhoud ervan: Gods welbehagen, zijn 
lust of, om met Calvijn te spreken, Gods 'bon plaisir'. 

Daarom heb ik voor de term welwillendheid (benevolentia 
(lat), eudokia (gr)) gekozen. Met Gods wil is bedoeld: wat 
God in zijn bewogenheid met ons voorheeft. Wij bidden 

dat dat moge geschieden. Gods lust, Gods bon plaisir moge 
doorgang vinden. Gods wil is niet verwoesting, maar een 

bewoonbare stad (de griekse vertaling geeft het he
breeuwse woord, dat in de NBG-vertaling, op zichzelf be

ter, met gehuwd is vertaald weer met oikumene en bedoelt 
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daarmee: een stad waar de mensen samenwonen, waar zij 

aan elkaar gehuwd zijn). Gods wil is zijn lust in de bewoon

baarheid der wereld. Gods wil is de eschatologische vol

einding: het nieuwe Jeruzalem dat neerdaalt uit den hoge. 

Hij wil dat zijn verbond met zijn volk, met ons, dat ook een 

verbond is van ons met elkaar, zich doorzet. They will be 

done, kunnen we ook lezen als: uw wil moge 'done' wor

den. Zij moge worden tot wat men doet, tot de goede 

gewoonte van het vredig samenwonen. 

Je kunt het met het Onze Vader nog eenvoudiger zeggen: 

God wil dat mensen hun dagelijks brood krijgen, dat ze niet 

bezwijken onder de lasten van de schuld en het lot van het 

verleden, dat ze niet bezwijken onder de verzoekingen van 

een tiranniek regime en beveiligd worden tegen de chaos. 

Dat is het diepst begeren van God, waarin Hij zijn hoogste 

eer stelt. 

Als wij bidden 'uw wil geschiede' is dat (in het grieks) een 

historische tijd (precies: een imperatief van de passieve 

aoristus) en dat wil zeggen: dat uw wil worde gedaan ... op 

een bepaald punt des tijds, niet in de eerste plaats door ons, 

maar vooral door God zelf. Wij komen pas later aan de 

orde. Ook dit gebed is een puur gebed: Gij moet het zelf 

doen. Gebeden wordt: zet uw wil door, 0 God, maak het 

welbehagen waar, laat uw welwillendheid zegevieren en 

doe wat Gij beloofd hebt. Uw rechterhand is toch zichzelf 

niet vergeten (Psalm 77 :6-ll)? 

Ook de derde bede is een onuitsprekelijke verzuchting uit 

de diepten van het menselijk bestaan. Dit wordt gebeden 
vanuit een wereld, waarin Gods wil niet gebeurt en niet 

wordt gedaan. Misschien wel even, soms, bij uitzonde-
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ring, maar niet altijd, lang niet altijd, steeds weer niet op 
beslissende momenten. Het wordt gebeden van een aarde 
af, die geen hemel is (wat dat moge zijn). Hoog in het 
verborgene, waar wij niet bij kunnen, gebeurt Gods wil, 
maar hier niet: hier is broodnijd, hier is drukkende schuld, 
onrecht, honger, hier is dreigende chaos. Zo schiet van 
onder af, verticaal, de verzuchting omhoog: 0 God, laat uw 
welbehagen toch geschieden. Doe het. 

Er kan geen sprake van zijn dat dit gebed zou betekenen, 
dat wij ons maar bij de feiten hebben neer te leggen. De 
feiten spreken niet van God en de loop der dingen is geen 
openbaring. De profeten bevrijden je voorgoed van deze 
misverstanden. Wat de theologische vrienden van Job ook 
verzinnen op de mesthoop: straf theorie, vergeldingstheo
rie, opvoedingstheorie, om te bewijzen, dat ondanks alles 
deze wereld de beste der mogelijke werelden is (Leibniz), 
de gemeente bidt dwars tegen deze vroompraterij in: laat, 0 

God, uw welbehagen eindelijk geschieden in deze wereld, 
die tegen u getuigt. 

Kant gaf zo zijn eigen uitleg aan de woorden: gelijk in de 
hemel zo ook op aarde. Hij sprak (heel mooi op zichzelf) 
van de sterrenhemel boven mij en de zedenwet in mij, als 
zaken die zijn diepe eerbied en verwondering gaande 
maakten: de reine Vemunft van het firmament en de prakti
sche Vemunft van het innerlijk gerechtshof. Kant zegt ei
genlijk: 'gelijk aan de hemel, zo ook hier' en wijst op zijn 
borst. Het Onze Vader echter spreekt niet over wat aan de 
hemel zichtbaar is, maar van wat verborgen is in God, in 

Gods hart: daar is het, daar gebeurt het, daar leeft het. In 
Gods wezen is er een innerlijke gehoorzaamheidsrelatie: 
Gods bewogenheid. Nu, zoals het daar is, zo ook hier, zo 
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ook op aarde. Eindelijk, nu, ook op aarde, in de hemel en 
op aarde, zodat het alles en allen vervult. 

De geschiedenis als zodanig is in de bijbel niet de spiegel 

van Gods wil. De geschiedenis is eerder het veld van Gods 
opgeschorte wil: Gods geduld, Gods lankmoedigheid. De 
geschiedenis ligt nog onder een anochè, een uitstel, een 

Gnadenfrist, zij ligt nog onder de makrothumia van God 

(Romeinen 3:25; Lukas 18:7). Anochè betekent letterlijk 
dat God in zijn verdraagzaamheid zich inhoudt: geduld 

kost moeite, het is immers een dulden (ook het latijnse 
woord voor geduld patientia komt van de stam voor lijden). 

God lijdt aan de geschiedenis: Hij moet veel verdragen. 
Het bijbelse godsbeeld is heel onstoïcijns: God is onderhe
vig aan affecten. De lankmoedigheid valt God niet gemak

kelijk. Het is dan ook een misvatting van Ernst Bloch, als 
hij, Paulus karakteriserend als de apostel van die Geduld 

des Kreuzes, dit geduld een verloochening acht van het 
messiaanse in God. In het geloof wordt God gekend als de 
God, die zijn Rijk, zijn vrede en zijn gerechtigheid wil, de 

God die ingaat tegen de loop der dingen, de God die de 

historie doet keren ten goede. Gods voorzienigheid is, in 

Christus gekend, een wonderbaarlijk voorzien in wat Hem 
voorstaat (en geen stoïcijnse providentie). God gaat tegen 

de loop der dingen in souverein naar zijn doel. 

Op de bodem van de derde bede ligt de discrepantie tussen 
de wereld en haar lijden enerzijds en het wonder der volein
diging anderzijds. Als dit nu zo is, als God zijn benevolen

tie doorzet en wij daarom mogen bidden, als het waar is dat 
er wordt opengedaan op dit kloppen, dan mogen wij de 

bede ook verstaan in die andere zin: Gods wil worde ge

daan 'door ons en alle mensen' (Heidelbergse Catechismus 

75 



antwoord 124). De gemeente gaat voorop, die heeft het 
woord vernomen, de andere mensen volgen. Zo mogen 

ook wij mensen tegen de loop der dingen in op weg zijn 
naar het Rijk. Dat betekent niet, dat wij alsnog de hemel 
kunnen gaan bestormen. Het 'gelijk in de hemel, zo ook op 

aarde' mag niet triomfantelijk-militant worden verstaan: 
het is een verzuchting. Daarom is de zogenaamde oecume

nische vertaling: op aarde zoals in de hemel, niet gelukkig; 
zij verbreekt de noodzakelijke woordorde. Wij kunnen de 
hemel niet naar beneden halen, wij kunnen van de aarde 

geen hemel maken. Geen groter terreur dan wanneer wij de 
utopie willen realiseren. Wij mogen de waarheid laten geI
den, dat God zijn wil zal doen geschieden en dat wij op 

onze weg daarheen mogen doen wat onze hand vindt om te 
doen. 

Er is in de hele menselijke geschiedenis met al haar ver
schrikkingen slechts één punt des tijds waarin de hemel de 
aarde raakt en dat is in Christus Jezus. Er is maar één plek, 
waarop de gehoorzaamheid er is en dat is in de Messias. Hij 

bidt in Getsémané, dat niet zijn wil, maar Gods wil ge
schiede. 'Niet gelijk Ik wil, maar wat Gij wilt.' Liever zag 

Hij de drinkbeker aan zich voorbijgaan: de Messias wil niet 
lijden, Hij is geen masochist. Hij heeft het lijden van men

sen altijd verworpen, Hij heeft er zich tegen verzet, Hij 
heeft er zich ook woedend over gemaakt: Hij heeft duivelen 
uitgeworpen, zieken genezen, lammen op de benen gezet, 

zondaars vergeving geschonken, Hij heeft een nieuw begin 
gemaakt, steeds weer. Hij is een Mens in verzet tegen het 
lijden. Hij vreest het lijden ook. De angst voor het lijden is 

zelfs de kern van zijn gehoorzaamheid. Als die angst in 
Getsémané hem dreigt te overmannen, is dat geen wanke

ling. Van Hem wordt geen heroïsme gevraagd: zijn plaats 
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is niet bij de zelotische guerrilla. Het gaat erom, dat Hij zijn 

grote vrees voor het lijden niet verliest en toch zijn verzet 

ertegen volhoudt: als het kan voorbijgaan, moet het voor

bijgaan, maar als het niet kan, als het moet, als het Gods 

vaderlijke wil is, dan zal Hij het lijden aanvaarden. Als het 

nodig is in de strijd tegen de knoop van loten schuld, in het 

gevecht tegen het lijden, dit lijden en deze schuld zelf op 

zich te nemen, dan zal Hij dat, als het vanwege Gods 

welbehagen niet anders kan, uit zijn hand aanvaarden. Je

zus lijdt, gehoorzaam aan God (in grote vreze voor het 

lijden) aan de ongehoorzaamheid der mensen: Hij lijdt aan 

de scheiding van hemel en aarde. En zo verenigt Hij hemel 

en aarde tezaam. 

Hierover staan in de brief aan de Hebreeën prachtige woor

den, die ik voor de lezer gaarne overschrijf (Hebreeën 4:7-

9): 'Tijdens zijn dagen in het vlees heeft Hij gebeden en 

smekingen onder sterk geroep en tranen geofferd aan Hem, 

die Hem uit de dood kon redden en Hij is verhoord uit zijn 

angst en zo heeft Hij, hoewel Hij de Zoon was, de gehoor

zaamheid geleerd uit hetgeen Hij heeft geleden en toen Hij 

het einde bereikt had, is Hij voor allen, die Hem gehoorza

men, een oorzaak van eeuwig heil geworden.' Er is maar 

één punt, het raakpunt, waar geldt: 'gelijk in de hemel, zo 

ook op aarde' en dat is in dit lijden. Dit lijden is heerlijk

heid, deze dood is het leven. Eigenlijk kunnen wij er nu pas 

over spreken, dat Gods wil mag worden gedaan 'door ons 

en alle mensen': dat kan alleen in zijn navolging. Hij is 

voorgegaan, baanbrekend op een onbekende weg. Hij 

heeft een nieuw menszijn gestalte gegeven. Hij heeft dat in 

onze plaats gedaan, niet, opdat wij het niet zelf ook zouden 

moeten doen, maar opdat wij het niet als eersten zouden 

hoeven doen. Het doen van Gods wil gebeurt alleen waar 
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wij, wankelend, met vallen en opstaan, achter deze Mes
sias aangaan. 

God legt zijn wil niet op. Hoe zou Hij welbehagen kunnen 
opleggen? Gods eudokia is gratis, zij is gave, abundante 
gave, 'schenkende Tugend' (om een term van Nietzsche te 

gebruiken). Het gaat hier om Gods bon plaisir, zijn hoogste 
lust. God is nu eenmaal een Minnaar van mensen. God legt 
daarom zijn wil niet op, niet kwaadschiks, maar ook niet 

goedschiks, want God is de Grand Seigneur, die vrijmaakt. 
Het is zoals Jan Wit zegt: 'Zijn liefde is de grondslag van 

ons leven, de oorsprong van ons hart' (Liedboek 95). Gods 
wil, de liefde van zijn hart, wordt niet opgelegd; zij is de 

bron waaraan ons hart ontspringt. De wil van God schept 
ons een nieuw hart. De Heidelbergse Catechismus stelt 
niet, dat wij onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot 
alle kwaad, zoals abusievelijk of malicieus wordt beweerd, 
maar zegt dat dit zo zou zijn, als we niet door de Geest van 
God zouden worden wedergeboren (antwoord 8). Het is 
niet nodig, als het om 's mensen waardigheid gaat, zo 

driftig te roepen 'ni Dieu, ni maître' (tenminste als het om 
deze God gaat hoeft dat niet), want God legt zijn wil niet 

op, maar maakt een nieuw begin in ons, zodat wij met de 
ogen van het hart zijn toekomst gaan zien. 

Van hieruit mogen we dan zelf, zo men wil autonoom 
(want dit herboren hart heeft een criterium in zich: Gods 

ontfermingen), beproeven (dokimazein) wat Gods (con
crete) wil (in ons leven en met ons leven) is (Romeinen 

12: 1 en 2). Vanuit deze geloofskennis van God mogen wij 
zelf de wil van God onderkennen. Navolging van Christus 
is geen slaafse imitatie, maar een heel sensibel creatief je 

eigen weg naar de ander gaan, op het kompas van het 
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gebod, op de kaart van de tora. Zo zoekt de messiaanse 

mens wat God vanuit zijn goddelijke benevolentie van hem 

of haar wil in de eigen situatie temidden der nabije en verre 

naasten. Zo'n mens wordt een grensganger, die de geijkte 

vijandschappen negeert, de discriminaties niet erkent en de 

schuldvraag niet hanteert om van de ellendelingen af te 

zijn. De messiaanse mens is ongelijkvormig, hij is non

conformist. Hij gaat de weg ter verzoening: vergeldt kwaad 

met goed en heeft zijn vijanden lief, zonder te verwachten 

dat daarmee kwaad en vijandschap zomaar worden over

wonnen. De liefde is geen tovermiddel. Wel is hij blij met 

elk klein teken, dat hier en daar de scheiding van hemel en 

aarde is overbrugd. 

Deze mens wordt niet langer beheerst door de wil tot 

macht, door de drift tot zelfbehoud, maar wordt beheerst 

door Gods bon plaisir, Gods ontferming. Het willen ont

staat uit het welbehagen. Het menselijk willen los daarvan 

is heteronoom: het is de macht, het zelfbehoud die ons dan 

bepalen en niet de vrijheid van Gods eudokia. Niets redde

lozer en redelozer dan onze machtswil, die ons uiteindelijk 

individueel en collectief het leven kost. We staan hier voor 

een wonderlijke (zij het slechts schijnbare) paradox. Als 

Gods welbehagen de oorsprong van het hart is en vanuit dat 

hart de uitgangen des levens zijn, wordt onze wil gevormd 

door de grote Ander en dat betekent tegelijk dat onze wil 

wordt gevormd door iedere ander die je aanziet met het 

gelaat van deze God. ·Zo worden we vrijgemaakt van de 

heteronomie waarin de autonoom zich wanende mens altijd 

weer terugvalt en gesteld in de autonomie die zich door de 

ander (in zijn nood) laat gezeggen. De vrijheid wordt je 

door de ander gegeven, als je hem of haar toestaat je de 

liefde te leren. 
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Zo vinden wij hier een antwoord op de merkwaardige pro

blematiek van de autonomie in onze cultuur, die verworden 

is tot wereldverovering en zelfontplooiïng, waardoor vrij

heid wordt verstaan als ruimte om onze begeerten te ver
vullen. Zo zijn wij knecht geworden van onze eigen vrij

heid, want deze ruimtelijke opvatting van vrijheid leidt 

onvermijdelijk tot een principieel conflict der vrijheden. 

Als wij ons laten gezeggen door God in de ander en de 

ander in God hervinden wij onze vrijheid: de wil van God, 

die moge geschieden, maakt ons vrij. Wij worden daardoor 

aangedaan met een vrijheid, die veel verder reikt dan de 

actieradius van onze burgerlijke aansprakelijkheid en ook 

verder dan die van onze ethische verantwoordelijkheid: we 

zijn geworden tot mensen, die borg staan. We staan in de 

lichtkring van de meest vrije Mens ooit geboren: Jezus 

Messias. 

80 



VI Het brood voor morgen 

Andersen vertelt: er was eens een boos meisje en dat heette 

Inger. Zij trok de vliegen de vleugels uit. Om haar schoe

nen schoon te houden, als zij door de modder moet gaan, 

gaat ze op het brood staan. Op het ogenblik zelf dat ze dit 

doet, zakt ze in de hel: de brouwerij van het moeras vrouw

tje. En daar lijdt ze een verschrikkelijke honger, wordt 

innerlijk geheel uitgehold,· verliest haar schoonheid en 

kracht. Niemand ter wereld heeft medelijden met haar, 

zelfs haar eigen moeder niet. Maar een oude vrouw bekent 

stervende dat ook zij (niet minder dan Jnger) haar voet heeft 

gezet op de zegeningen van God en toch genade heeft 
gevonden. Met dat zij dit uitspreekt wordt Inger door het 

verdriet van deze oude vrouw bevrijd. Zij vliegt op als een 

witte vogel en men zegt, dat zij recht het licht van de zon is 

ingevlogen. 

Een zinvol verhaal: het brood als zegening van God en het 

plaatsvervangend berouw. Om te verstaan, dat in het brood 

zich het Woord van God incarneert (vgl. Deuteronomium 

8:3) zodat het staat voor al Gods zegeningen en beloften, 

moeten we wel weten, bij benadering, wat brood is. Wij 

zijn te verwend om dit nog werkelijk te begrijpen: we 

kieperen ons casinootje in het supermarktwagentje en reke

nen af. Neem brood in je handen en breek het met aan

dacht. Je ziet de boer naar de akker gaan, die geploegd en 

geëgd gereed ligt, om te zaaien, zoals ik mij herinner, dat 

mijn oom Herman zaaide: gelijkmatige wolken van zaad 
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komen in een vast ritme uit zijn hand en vlijen zich gelijk
matig in het veld. Het zaad valt in de vore en het schijnt te 

sterven. Dan gebeurt dat geheimzinnige, dat niemand kan 
verklaren en toch altijd weer geschiedt: uit de dood van het 
zaad staat het graan op. Het graan groeit en kiemt en rijpt. 

Het gebeurt allemaal vanzelf. De boer loopt langs zijn 
akker, met de handen op de rug en weet waarachtig niet hoe 

het gaat. Hij niet en niemand. De grond brengt vrucht 
voort: de halm, de aar, de korrel in de aar. Het koren staat 

kwetsbaar op het veld: de hete zon, regen, onweer, storm 

en hagel gaan erover heen, maar het houdt stand. De dag 
van de oogst is daar: nu moet er in korte tijd hevig worden 
gewerkt. Er waren eigenlijk altijd arbeiders te weinig (toen 
er nog geen combi's waren). De sikkel gaat erin. De scho

ven worden gebonden en opgetast op de akker. Daarna 
opgestoken, op de wagen naar de schuur gereden. Het 

graan wordt gedorst. Het kaf vervliegt op de wind. Het 
graan wordt gemalen tot meel. De bakker mengt en kneedt 
het deeg, waarin wat zuurdeeg (bewaard van eerder deeg) 
wordt verwerkt. Het rijzen van het deeg is (ten tweeden 

male) iets als een levenswonder . Eens per jaar met Pesach 

doen de joden alle zuurdeeg weg en zij wachten opnieuw 
op het wonder van leven uit de dood. Voorlopig eten ze 

platte koeken. Het deeg echter gaat weer rijzen. Het wordt 
gebakken. Zo komt dan dat stukje brood tot stand, dat we in 
onze hand mogen houden. Alle menselijke verhoudingen 
zitten in het brood: wat een samenwerking, wat een ijver! 

Ook alle menselijke gevoelens, hoop, liefde, vrees, 

vreugde. Dat stukje brood is levensnoodwendig, omdat het 

immers de levensnood wendt. Ieder mens is afhankelijk 
van brood: als je zo'n stukje brood niet hebt (dat tot twee

maal toe door de dood is heengegaan en weer tot leven 
gekomen) vernieuwt zich het leven niet. Met een mens, die 
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brood eet, gebeurt (wat al tweemaal is aangeduid) het won

der van de genade van God: hij sterft niet, maar leeft. Het 

brood is een Woord dat van Gods mond uitgaat. Niet het 

enige, maar wel het vitaalste. 

Daarom wordt in de tora (met name in Deuteronomium 8) 
herinnerd aan de woestijntijd, die verschrikkelijke, ver

moeiende tocht door de schrale woestijn, waar geen graan 

groeien wil, waar geen boer ploegt en waar niet wordt 

geoogst. Maar in de memorie van het volk hebben zij zelfs 

daar brood gehad: man. Man? Wat is dat? Nou ja, wat. Ik 

herinner mij dat uit 1944, uit mijn onderduiktijd: we heb

ben weer 'wat' te eten gehad. Tante Annie was toch weer 

met 'wat' aangekomen. Zo hebben we die tijd doorstaan. 

Surinamers bewaren voor de kwade dagen een stukje brood 

in de kast, waar het ligt te verdrogen. Ze zeggen: als er 

honger komt, neem je daar een heel klein stukje van en dat 

eet je op, aandachtig. Dan ben je helemaal verzadigd: je 

hebt toch weer 'wat' gehad. Het is in zekere zin een sterk 

verhaal als dat van de weduwe van Sarfat: het kruikje olie 
raakte niet leeg, steeds was er nog 'wat'. Misschien kunnen 

wij dat een beetje in onszelf terugvinden: wij eten, soms in 

tranen (denk aan Goethe), soms in vreugde: genadebrood. 

Daar heeft de tora het in Deuteronomium 8 ook over: je 

bent het zo gauw kwijt, zo gauw vergeten. Vooral als de 

rijkdom komt, laat de memorie het afweten. AI die dingen, 

al dat meerdere, het komt ook van God. Het mag in dank

baarheid worden genoten. Die schoffelaars in de woestijn 

zijn bestemd in het land te komen en daar vinden ze een 

rijkdom, waar ze niet over uitgepraat raken en soms zelfs in 

visserslatijn over opscheppen. Er zou koper en ijzer zijn 
(was dat er echt?), goed dan: dat was er ook. God heeft het 

allemaal gegeven: huizen, koeien, schapen, geiten, zilver 
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en goud - en vooral: eten tot verzadiging, want het is een 
land van bronnen, beken en wateren, tarwe, gerst en wijn
stokken, vijgebomen en granaatappelen, olijfbomen en ho

ning. Asjeblieft! allemaal gratis van God. Maar vergeet in 
godsnaam dat stukje 'man' niet. Wat? Nou dat. Vergeet het 

wonder niet. Waan je niet onkwetsbaar en onafhankel ijk en 

zelfgenoegzaam. Denk niet: we zijn er. Word geen verza

digde en zelfgenoegzame burger. Het beloofde land heb je 
nooit, je pleistert er hoogstens tussen anderen, bijwoners, 

vreemdelingen, die ook hun rechten hebben. Zeg niet ge

makkelijk: wij hebben er recht op. Als je er recht op hebt, is 
het recht van Godswege, recht dat Hij in zijn benevolentie 
verleent. Vergeet het' man' niet, want anders zul je omko

men in je rijkdom, je zult erin stikken. Dat is geen boze 
bedreiging van een bullebak van een God, die gauw ge

kwetst is omdat hij een overmatig eergevoel heeft. Nee, het 
is een waarschuwing: je zult eraan gaan, als verwondering 
en dankbaarheid uit je leven verdwenen zijn en als je niet 

meer weet wat 'wat' is. 

Het wordt ons tweemaal ingescherpt in deze bede, dat we 
'ons' moeten leren zeggen; ons, dat is wij in de accusatief 
(wij voor Gods aangezicht, door Hem gezien), ons, dat is: 

wij in ons (verbroken) gemeenschapsbezit (brood is nooit 

van mij, altijd van ons). 'Geef ons heden ons dagelijks 
brood!' 'Geef ons vandaag het brood dat ons toekomt.' 
Aan dit brood is die hele complexe arbeid verricht, waar
van we spraken. AI die mensen reiken elkaar de hand in het 

brood: de boer, de molenaar, de bakker, ze hebben zich 
allemaal liefdevol ingezet om het voort te brengen. Het 

brood groeide, als het erop aankomt, vanzelf, niemand 

weet eigenlijk hoe (Markus 4:27): het is een gave van de 
hemel. Het is een gave voor de gemeenschap: er moet 
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worden gedacht aan het wonder van dood en toch leven, 

daarom moet het brood worden gebroken en gedeeld.' 

De broodvraag is de nijpendste vraag van de mensenge

schiedenis. Het probleem is niet (soms wel, maar in het 

algemeen en als het erop aankomt niet) dat het brood zich 

niet vermenigvuldigt. Mattheus 14: 13-21, 15:29-39 en 

par. moeten niet als opschrift krijgen: de broodvermenig

vuldiging, maar veeleer: de brooddeling, de broodbreking 

(de klasis toon artoon, zie Handelingen 2:42). Het is met 

zaad, zoals de gelijkenis zegt, het heeft een ontembare 

levenskracht, het draagt tienvoud, honderdvoud. De na

tuur is overvloedig. Al weten de boeren ook niet hoe, ze 

weten er wel van. Tegenwoordig zijn de kwantums zelfs 

veel te hoog: de prijs dreigt te kelderen. Het is een nijpende 

vraag, niet van de vermenigvuldiging, maar van de deling, 

van de eerlijke verdeling. Wij moeten leren 'ons' te zeg

gen, want wij staan voor God in de accusatief Uullie heb

ben niet aan de zusters en broers gedacht) en wij hebben het 

gemeenschapsbezit verbroken en ons toegeëigend wat ons 

gemeenschappelijk werd gegeven. Brood is een woord van 

God: het moet worden verstaan en in dankbaarheid worden 

aangenomen. Het moet eucharistisch worden genoten, ge

denkend dat deze God onze God is. De wortel van alle 

kwaad is: de inhaligheid, de zucht naar geld en macht (uit 

angst, ongetwijfeld): het zorgen. In de broodvraag balt zich 

alles samen. 

In zijn eerste brief aan de Corinthiërs (hoofdstuk 11) vertelt 

Paulus dat de gemeente in die stad gewoon is een agapè

maaltijd te houden, waarbij van de liefde niet veel terecht

komt. De rijken komen eerst, want zij hebben vrije tijd: ze 

brengen van alles mee en slempen het met elkaar op. Als de 
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armen, eindelijk vrij na een dag ploeteren, verschijnen, is 
alles schoon op. Paulus, met ingehouden woede, zegt: zo 
eten en drinken jullie je een oordeel. Deze oerzonde is met 
geen pseudo-bevindelijke scrupulositeit te bedekken. Nog 

altijd komt de arme te laat aan tafel of hij komt er helemaal 
niet aan te pas. Wat heet dan verzoening? 

Als het gebed eindelijk - na drie loutere gebeden - over óns 
gaat, vangt het in eenvoud met het materiële aan, zonder 

enige breedsprakigheid. Tegen de veelheid van woorden in 
het gebed heeft Jezus zich verzet (Mattheus 6:7). Menig
maal is die breedsprakigheid een rookgordijn, waarmee wij 
bedekken willen, dat het ons om onszelf gaat. Wij willen 
God doen figureren in ons verhaal van macht en carrière. 
Maar Hij vraagt van ons, heel eenvoudig, van onder af te 
beginnen en ons, met boterham en portemonnee, te stellen 
in zijn verhaal. Doen we dat, dan leren we tevreden te zijn 
als wij, met anderen tezamen, genoeg hebben voor de ko
mende dag, d.i. als wij over het noodwendige mogen be
schikken, zonder al te veel angst voor morgen. Paulus 

vermaant (Romeinen 12: 16): zint niet op hoge dingen, 
maar voegt u in het eenvoudige. Het woord dat hij voor 
eenvoudig gebruikt zet ons met beide benen op de grond. 

De beden omtrent onszelf beginnen dan ook niet met de 
schuldvraag. Die komt in de volgende, de vijfde bede pas 
aan de orde. Jezus kent ons, Hij weet dat we ook met de 
schuld nog goede sier weten te maken. Wij zien onszelf 
verstrikt in waardencollisies, bijvoorbeeld tussen gerech
tigheid en liefde, de broeder begraven of de koning gehoor
zamen. We zijn in de schuld tragisch en heroïsch en dit 
behaagt ons. In het Onze Vader gaat het eenvoudig toe, de 
ontsnapping naar het hogere, naar de vergeestelijking 
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wordt ons onmogelijk gemaakt. Ons wordt gevraagd: hoe 

komt dat nu dat jij achter een volle tafel zit, terwijl je heel 

goed weet dat je buurman verhongert? Waarom heb je je 

eigen zoon die in de gevangenis is terechtgekomen niet 

opgezocht? Waarom heb je je dochter in de kou laten staan 

en haar de schuld gegeven van wat er gebeurd is? Waarom 

heb je die vreemdeling niet binnengelaten en op Elia's stoel 

gezet? Waarom is het brood ongebroken gebleven? Heer, 

leer ons bidden (en daarnaar doen): Geef ons heden het 

brood voor de komende dag, geef ons brood als uw Woord 

en geef ons uw Woord als brood. 

Als de jonge gemeente eendrachtig bijeen is om het brood 

te breken, is dit een godsdienstoefening, want ze leerden 

door te breken en te delen, elkaar teerkost aan te reiken en 

met elkander in blijdschap te eten. Die godsdienstoefening 

is tegelijk dus een naastendienstoefening, in navolging van 

de Heer. Hij is de deler van het brood, die zelf werd ge

vierendeeld. Het breken en delen van brood is de wereldre

volutie, waardoor alles anders wordt. Als de breker van het 

brood die zelf gebroken is, is Hij het brood des levens. 

Alleen in Hem is het brood te vinden waardoor we nooit 

meer zullen hongeren. Want Hij leert ons bidden: Geef ons 

vandaag ons brood voor de komende dag. Hij maakt ons tot 

een 'ons' en uit dat ons staat het wij op, dat bereid is te 

delen. 

Wij bidden om niets meer of minder dan wat met een 

ouderwets, bijna vergeten woord heet: de nooddruft. Het is 

daarom zo'n mooi woord, omdat het tegelijkertijd de nood

zakelijkste levensbehoefte als ook het gebrek daaraan kan 

uitdrukken. De nooddruft der mensen staat op het spel en 

dat wordt met het woord dagelijks brood uitgedrukt. Door 
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alle tijden heen hebben de mensen honger geleden. In onze 

moderne wereld, waarin een overvloed van graan en rijst is 

en transportmiddelen bij de vleet, hebben drie vierden van 

de mensen nooit een rustige nacht, omdat zij niet weten of ze 

de volgende dag voedsel zullen vinden. Dagelijks gaan zij 

van vuilnisbelt naar vuilnisbelt om wat eten te bemachtigen, 

dat door de rijken in de sushipan is gegooid. De één heeft 

zorg om nog meer te vergaderen in zijn schuren, de ander is 

nooddruftig en leeft in zorg en angst over wat hij niet 

ontberen kan. Van wat hij heeft wordt hij ook nog beroofd. 

Zo is de wereld vol zorg. Geen zorg voor elkaar, maar zorg 

tegen elkaar in. Daarvan zegt Jezus: met dat zorgen moet het 

uit zijn (Mattheus 6:25), en Hij leert ons bidden: Geef ons 

ons brood, geefhet heden, de nooddruft. Dat is genoeg en zo 

is het goed. Kar! Barth heeft eens gezegd: het gaat hier om 

wat een landloper nodig heeft. Inderdaad, het gaat om niet 

meer dan het man dat de heilige-landlopers onderweg, elke 

dag weer, vonden. Zij konden erop vertrouwen, want op de 

dag voor de Sabbat vonden zij het brood voor morgen. 

Het woordje, dat wordt vertaald met dagelijks, betekent 

waarschijnlijk (we weten het niet zeker): voor morgen. Dan 

gaat het dus in dit gebed over het brood voor de komende 

dag. De zin van de uitdrukking verandert dan met het uur van 

de dag, waarop we het Onze Vader bidden. Bidden we het 

's morgens, dan vragen wij om genoeg voor de aangebro

ken, de komende dag. Bidden wij het's avonds dan gaat het 

om het brood voor de volgende dag, voor morgen dus. Het 

merendeel van de mensen leeft in een armoede, die in een 

duitse zegswijze wordt gekarakteriseerd als: sie haben nicht 

das Brot auf morgen übernacht. Het brood van straks. De 
bange vraag: heb ik straks ook wat? 
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De kerkvader Hieronymus, die hebraïcus was, vertelt dat 

hij in het Nazareeër-evangelie als vertaling van epiousios 

(het griekse woordje dat wij met dagelijks vertalen) een 

aramees woordje vond, dat morgen betekent (quod dicitur 

crastinum). Hieronymus gaat, helaas, met deze vertaling 

op de loop, als hij opmerkt, dat de vertaling supernatura

lem (bovennatuurlijk) dus eigenlijk beter is dan quotidia

num (dagelijks). Hij denkt aan de eucharistie en buigt de 

betekenis in de richting van het bovennatuurlijke. In het 

verlengde hiervan ligt de latere leer van de zogenaamde 

transsubstantiatie: de substantie van het eucharistisch 
brood verandert in het lichaam van Christus. Ofschoon we 

die kant niet te ver op moeten, heeft Hieronymus hier, dat 

moeten we toegeven, iets gezien, dat ons niet mag ontgaan. 

Wij moeten voor ogen houden, dat de diepzinnigheid zich 

altijd aan het oppervlak verbergt (von Hofmannsthal): het 

gaat om een gewoon stukje brood, genoeg voor de ko

mende dag; daarvoor bidden we, opdat we niet wakker 

liggen vannacht. Het gelijk van Hieronymus is: overal 

waar brood wordt gebroken, waar mensen aan de maaltijd 

zitten en delen, overal waar een gemeenschap is, waarin de 

arme welkom is en nimmer te laat komt en waar hij mee 

mag delen, daar breekt de toekomst van God zich baan en 

begint de grote Morgen te lichten. Van een transsubstantia

tie van het brood is geen sprake, maar wel van een trans

substantiatie van mensen: zij worden substantieel ver
anderd en vernieuwd door de grote deler Jezus, die gebro

ken werd omdat Hij het brood brak. Overal waar brood 

wordt gebroken in aandacht en liefde voor elkaar, ge

schiedt dat tot zijn gedachtenis en wordt het gebroken in het 

perspectief van zijn komst. 

Wie het brood neemt en breekt en deelt, doet de vliezen van 
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de kosmos scheuren: het Rijk staat te komen. Zolang er nog 
ergens een zwart kind met vliegen in de uitgebluste, droeve 

ogen tevergeefs opziet naar de moederborst, ligt de wereld 
aan stukken. Zolang wij in de ogen van zulke kinderen de 

tekst van de God, die in het Broodhuis werd geboren om 
ons delen te leren, niet lezen, zijn we op weg naar de 

ondergang. Maar waar het brood gebroken wordt, is Hij 
niet ver. Dan wordt elke seconde een poort waardoor de 

Messias kan binnenkomen. Dat is in een kapotte wereld 
onbezorgd leven. Ook de armen kunnen gerust slapen: het 

brood voor morgen is gewaarborgd. Wij moeten dat alles 
oppervlakkig verstaan: dit kan zomaar in ons vleselijke, 
kwetsbare bestaan gevierd worden. Overal waar deze 

Gods-en-mensendienst-oefening plaatsvindt, is Hij in het 
midden. De gemeente mag daarom bidden en daarvan ge

tuigen in de woestijn van deze wereld, zij mag dit met het 
oog op Morgen. 
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VII Vergeving 

Het meervoud onze schulden, of zoals Lucas het zegt onze 

zonden, zou ons op een dwaalspoor kunnen zetten, alsof 

het zou gaan over de velerlei domheden, nalatigheden, 

slordigheden en verkeerdheden die wij iedere dag weer 

begaan. Daar gaat het ook wel over, maar het meervoud 

moeten wij horen met aramese oren: het wordt in die taal 

gebruikt voor het geheel (min of meer wat wij een abstrac

tum noemen). Het gaat hier dus vooral over het geheel van 

onze schuld, de achtergrond waaruit zij voortkomt, de kern 

waaruit de zonde groeit. Wat komt er eigenlijk in dat ver

keerde gedrag van ons tot uitdrukking? Wat zit daar achter? 

Men zegt wel: het probleem van zonde en schuld is niet 

meer het probleem van de moderne mens. Zijn probleem 

zou de eenzaamheid, de angst en de zinloosheid zijn. Ik 

zou het niet willen ontkennen, al schrik ik terug als dit bij 

uitsluiting zo gesteld wordt. Dat zonde en schuld naar het 

rijk der complexen worden verwezen is mode geworden: 

van schuld is geen sprake, alleen nog van een verouderd 

denken in termen van schuld. Daar zouden wij van af moe

ten: alles moet kunnen, alles moet mogen. Het calvinisme 

staat in een kwade reuk, want het zou stellen dat de mens 

slecht is omdat hij geneigd is God en de mensen te haten. 

Dat flardje Heidelbergse Catechismus komt er dan ineens 

vlot uit. Dat antwoord 5 niet een algemene antropologische 

uitspraak betreft, maar de persoonlijke erkenning van een 

neiging, die het volkomen houden van Gods gebod verhin-
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dert, wordt er niet bij gezegd. Wel merkwaardig, dat wij de 
neiging tot haat jegens God en mensen ontkennen willen in 
een wereld op de kaart waarvan Auschwitz, Stalingrad, 

Hirosjima en Dresden liggen (om maar enkele der vele 
plaatsen te noemen waar wij massaslachtingen en -verbran

dingen hebben aangericht). Dat we een neiging tot haat 
hebben te bekennen, is zacht gezegd: deze neiging heeft 

ons in de geschiedenis immers beheerst. 

Daarom moeten wij niet (om de modernen modern te zijn) 
te gemakkelijk overschakelen naar die existentiële gevoe

lens van zinloosheid, zorg en angst. Die zijn er ongetwij
feld. De vraag naar de schuld kan echt niet verwezen wor

den naar de psychologie en de pathologie. Zieleartsen die 
dat doen laten mensen verschrikkelijk in de kou staan met 
een onbeantwoorde vraag in diepe verontrusting. Het is 
merkwaardig, dat helemaal niet gezegd wordt wat nu die 
menselijke schuld is. Dat doet ook de profeet Jeremia in 
zijn éénendertigste hoofdstuk niet. Hij zegt alleen (in Gods 
naam): ze hebben Mijn verbond gebroken. Waaruit blijkt 

dat? Jeremia geeft er geen antwoord op: hij gaat er blijkbaar 

vanuit, dat het duidelijk is. Er is maar één aanwijzing: het 
gebeurde ten dage dat Ik (God) hun hand greep. Schuld, 

zonde is: het loslaten van de toegestoken hand, de afwij
zing van de liefde, de breuk van het verbond. Dat is onze 
grote, aan alles voorafgaande schuld, de zonde die wij niet 

direct gedaan hebben, maar waarvan we in onze vele misse 
daden blijk geven: de verachting der liefde, waardoor wij 

de gemeenschap van God met ons en met elkaar kapotma
ken. Dát is het wat zich uit in onze honger naar macht en 

geld, in onze ikzucht. Het is ook dát wat ons zo eenzaam 
gemaakt heeft, zo angstig en zo vertwijfeld. Het verklaart 

ook veel agressie. 
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Het gebed, dat Jezus ons leert bevat geen schuldbelijdenis, 

ook niet in deze vijfde bede. Er is alleen maar deze zucht, 

deze hartekreet uit de diepte: vergeef ons de schuld. Mis

schien kunnen wij daar iets van herkennen als moderne 

mensen: er geldt een aanklacht tegen ons, een goddelijke 

klacht over ons, is misschien beter gezegd, een beschuldi

ging, waarvan we geen weet hebben, maar waar we toch op 

worden aangesproken. Kafka heeft levenslang met die 

vraag gevochten in zijn romans en in zijn leven. Het gaat 

om een schuld, die niet ligt in het vlak van onze vrijheid of 

vrijwilligheid, een schuld eigenlijk, die niet eens beleden 

kan worden, zo diep zit zij; een niet gewilde, maar kenne

lijk ook niet niet-gewilde schuld, die voorafgaat aan onze 

daden, die haar overigens in alle delen bevestigen. Paulus 

heeft het hierover in zijn brief aan de Romeinen: ik ben 

vlees, verkocht onder de zonde (slaaf dus), zodat ik niet 

doe wat ik wens (met het wensen zit het soms nog wel 

goed), maar zodat ik doe waarvan ik walg (Romeinen 7: 14-

17). Deze oerzonde is als het ware het subject in mij gewor

den, waarvan ik slaaf ben. We zitten in een warnet van 

ongeschiktheid tot het goede gevangen, en wel: door eigen 

schuld, al kunnen we er niets aan doen. Dat is het wonder

lijke. Je wordt er door de Messias Jezus op aangesproken, 

vanuit zijn andere, vernieuwde, vrije menszijn. Daardoor 

wordt je de schuld in deze slavernij bewust. Ergens diep 

onder, ergens achter onze daden zit de verachting der 

liefde, de bondsbreuk . Het kan zo zwaar op je gaan wegen, 

dat je zegt: wie ben ik, dat ik ergens zomaar met mijn 

geliefde mag wonen? Hebben we ons burgerrecht niet ver

speeld? 

Levinas heeft het hier ook over. Je ziet de ellende in deze 

wereld, veroorzaakt door het zijn van het systeem en de 
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profiteurs ervan en je hebt geen enkele garantie dat je niet 
medeplichtig zou zijn. Integendeel: ben jij geen profiteur? 

Je deelt in die verschrikkelijke breuk van het verbond tus
sen God en mensen. Het woord, dat Mattheus voor schuld 
gebruikt in dit verband, is inderdaad een term die juridisch 
voor contractbreuk staat. Dat krijgt hier een theologische 

zin. 

Het gebed, dat Jezus ons geleerd heeft, doet ons roepen: 
vergeef ons die schuld, maak ons los uit die knoop van lot 
en schuld. Dat bidden wij, omdat we het geleerd hebben en 
niet vanuit een klaar en helder schuldbesef, want het gaat 

hier over dingen, waarvan wij bij lange na geen besef heb
ben of kunnen hebben. We bidden zoals we zijn: uit de 
diepte van onze angstige, aangevochten en vertwijfelde 

existentie in een wereld verstoken van zin. Het ergste dat 
een mens kan overkomen is, dat hij daarop gefixeerd raakt, 
dat hij daarin helemaal vast komt te zitten. Dan verspeelt 
hij alle vrijheid. En hij wordt voorgoed cynicus of gaat 

onder in een peilloze depressie. De gemeente vraagt God 

haar en alle mensen daaruit te bevrijden, want zij weet het 

sinds en door Jezus: er zit schuld achter, er zit schuld 
onder, heel diep. Met de impliciete erkenning van schuld 

begint de bevrijding en de vergeving: God zij dank worden 
we ter verantwoording geroepen en ook verantwoordelijk 
gesteld. Zo maakt God een nieuw begin en geeft ons een 
nieuwe kans. Het is zijn geliefde kind Jezus, dat de bron 

van onze vernieuwing en verandering, van onze herge

boorte uit de dood is. 

Vergeving is onmogelijk, zelfs God kan het niet. Hoe zou 
Hij Auschwitz kunnen vergeven? Dat zouden alleen de 
slachtoffers kunnen en die zijn er niet meer, en als zij er 
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waren, zouden ze het niet hoeven doen. De nabestaanden 

willen het niet, en terecht niet. Toch leert Jezus ons bidden 

tot God: vergeef ons onze schulden. Dat komt, omdat zijn 

Abba een gans andere God is, voor wie die onmogelijkheid 

niet geldt. Hij is namelijk niet de God van de meesters en de 

machtigen, niet de God van de zijdespinners en profiteurs, 

maar de God van de armen en geringen, de God van de 

slachtoffers. Jegens hem zijn we schuldig, want alles gaat 

terug op de breuk van de bond met hem, gaat terug op onze 

medeplichtigheid aan Babel. 

Hoe kan nu deze God vergeven? Daarop heeft Anselmus 

een indrukwekkend antwoord gegeven, waarover ik nog te 

spreken kom. Voorlopig moet in ieder geval worden ge

zegd, dat deze God zijn vergeving niet rechtvaardigt met 

een beroep op onze omkeer. Als er iets een bevestiging van 

onze schuld is, zijn het al onze pogingen tot Wiedergutma
chung (ik laat het onvertaald vanwege de associaties). 

Want: er is niets, niets, niets goed te maken, waarmee dan 

ook. Ook niet met Sühnezeichen. Goed dat zulke tekens 

gegeven worden, maar er is niets mee ongedaan gemaakt. 

De schuld der schuld is juist dat zij irreparabel is en dat 

wordt ontkend door pogingen tot herstelbetalingen. De be

lediging en verachting, het verraad der liefde is nooit meer 

goed te maken. Alexander Mitscherlich en zijn vrouw heb

ben het steeds weer gezegd: hier stuiten wij op het onver

mogen om te rouwen en om berouw te hebben. We willen 

het zo gauw mogelijk weer goed maken, we willen (ontzet

tende term) de Vergangenheit bewältigen, we willen geen 

goed maar een gesust geweten. Nee, God vergeeft niet op 

grond van ons zogenaamde berouw. Echt berouw gaat 
nooit aan de vergeving vooraf. Echt berouw, voorafgaande 

aan de vergeving is een fictie: het kan niet bij de zekerheid 
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van zijn eigen authenticiteit komen. Er is maar één ding dat 

kan (of liever: het kan ook niet, maar van Godswege is het 
ons gegund), roepen uit de diepten der vertwijfeling: ver

geef het ons, leg er ons niet op vast, maar maak ons er uit 
los. Is dat geen raar soort opdringerigheid? Ja, als juist zo 

uit de diepte te roepen ons niet door de Messias geboden en 
geleerd was. Hier komt in alle ernst op ons af, dat wij tot 

zulk bidden verlof moeten hebben en ook inderdaad heb
ben. Het is niet door het berouw, maar ook niet door de 

vertwijfeling en de nood geleerd. Jezus heeft het ons voor
gedaan en voorgezegd: bid maar om vergeving. Dat is de 

enige grond waarop je staat als je bidt. Je kunt je het gebed 
om vergeving niet waardig maken. Dat was de paradoxale 

strik waarin Luther als Augustijn gevangen zat. 

We zijn ertoe gemachtigd door Jezus en Hij weet wat het 
kost, als je de bondsbreuk helen wilt en heelt: je wordt zelf 

buitengeworpen, als je met melaatsen, zondaren en tolle
naren, met farizeeërs, vreemdelingen en hoeren omgaat: je 

wordt aangezien voor een uitvreter en wijnzuiper , een geil

aard en zedenverachter , je wordt veroordeeld en vermoord. 
Zo weet Hij wat voor een leven der liefde, dat hoop wekt, 

de mens vernieuwt en de wereld verandert, betaald moet 

worden. Het kost je je leven. Dit aan den lijve weten van de 

prijs is zijn machtiging de gemeente het gebed om verge
ving te leren en haar op haar beurt te machtigen voor de 
mensenwereld te bidden en op te komen. 

Het is diep verankerd in de gereformeerde theologie: Jezus 

heeft ervoor betaald. Plastischer gezegd: het is Hem be

taald gezet. Hij heeft het geweten en daarom mag Hij zeg

gen: bid dit nu maar, ook al kun je het je niet waardig 
maken. Het boetekleed siert de mens niet. Het is niet min-
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der dan een wonder, datje dit bidden mag. Ook de nazin

gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren, heeft 

niets met een voorwaarde of de vervulling van een conditie 

te maken. 

In het vorige hoofdstuk spraken wij over het brood, dat ons 

wordt gegeven om het te breken en te delen. Zo is het met 

de gaven Gods. Met de nazin is het niet anders gesteld. Ook 

vergeving wordt geschonken om haar te delen. Als God 

bevrijdt is het opdat wij vrij zouden zijn en anderen vrij 

zouden maken. Gods gaven zijn teleologisch. Jezus ver

telde hierover een vreemde gelijkenis van een koning, die 

de slaaf aan wie hij schulden had kwijtgescholden, overle

verde aan de folteraars omdat deze op zijn beurt zich tegen

over een medeslaaf, die hem oneindig veel minder schuldig 

was, hardvochtig had betoond. Als je zou bidden om ver

geving en zelf niet zou willen vergeven, dan kom je onver

biddelijk in een foltering terecht. Zoals het 'gelijk in de 

hemel zo ook op aarde' eigenlijk bij alle drie de loutere 

gebeden hoort, zo hoort dit 'gelijk ook wij' bij de hele 

tweede reeks van drie, die onmiddellijk op ons zelf betrok

ken zijn. De onontkoombare konsekwentie der heling van 

de verbondsbreuk is, dat wij van nu voortaan als zusters en 

broeders leven, in wederzijdse vergeving en liefde. 

Vergeving evenwel is niet iets zachts en slaps. Wij zullen 

ons op dit punt tegen Levinas moeten verzetten, die zegt: 

God kan niet vergeven, dan zou Hij het erbij laten zitten, 

Hij zou de mens bederven. Een strenge God en een gehoor

zame mens is beter. De relatieve waarheid hiervan wil ik 

laten staan. Levinas verzet zich tegen die vorm van christe
lijke vergevensgezindheid, waarin hij als Jood, volkomen 

begrijpelijk en terecht, geen ogenblik geloven kan. Daar-
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achter zit (Levinas hoefde dit niet van Nietzsche te leren, 
de ervaring heeft het hem ingepeperd) de opgekropte 
wraakzucht, die zodra zij de kans krijgt uitbreekt. Levinas' 

waarschuwing is voor moderne mensen van groot belang. 
Wij hebben de neiging er een morele rotzooi van te maken, 
omdat niemand meer een grens durft te stellen, niemand 

meer nee! durft te zeggen. Het is hoogmoedig dat er regels 

komen, waar we mee instemmen en waar we ons aan hou
den. Als we geen liefde kunnen opbrengen, laten we ons 

dan tenminste aan het fatsoen houden. 

Toch is het onjuist te zeggen, dat God in zijn vergeving 
zich slap betoont. Psalm 130 zegt immmers: maar bij U (0 

God) is vergeving, opdat Gij gevreesd wordt (of: zodat Gij 

gevreesd wordt)? Het is een gestrenge God, die vergeeft: te 
leven van zijn vergeving is een diepgaande correctie en een 
vernedering, die je je moet laten welgevallen. Niet voor 
niets heeft Marsman zich verzet; hij vond de christenen een 

laf deemoedsgedierte (in het voetspoor van Nietzsche) en 
zwoer dat zijn zonden mee zouden gaan in zijn graf. Mars

man wilde zich niet laten vernederen terwille van een goed 

geweten. In die weigering zit meer besef voor de zaak waar 
het om gaat, dan in de aflaathandel die wij er in de kerk van 
gemaakt hebben. Hier is tenminste het bewustzijn, dat 

Wiedergutmachung en Bewältigung der Vergangenheit 
onmogelijk zijn. Dat je van de Messias, die er zelf onder

doorging, verlof krijgt om om vergeving te vragen, zet je 

met een schok op je plaats, hard en onmiskenbaar. 

De kritiek van Levinas is eeuwen voor hem reeds door

dacht door Anselmus. Men heeft terecht zijn antwoord 
veelvuldig en op verschillende gronden afgewezen, maar 
men kan niet ontkennen dat hij het probleem heeft gezien. 
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God kan niet zomaar vergeven. Daarmee zou de rechtsorde 

en de moraliteit van de samenleving worden ondermijnd. 

Anselmus kwam op voor de rechtvaardigheid, zoals deze 

in zijn tijd had gestalte gekregen. Daarbij speelt het begrip 

honor (eer) een belangrijke rol. Als ieder zich volgens zijn 

stand eervol gedraagt en de ander in zijn eer laat en erkent, 

is er zoiets als vredig samenleven mogelijk. Zonde wordt 

dan ook gedefinieerd als het crimen laesae majestatis (de 

misdaad van de majesteitsschennis): wie de grote waarbor

ger van de orde, God, in zijn honor aantast, brengt de 

samenleving in gevaar. God kan dat niet over zijn kant 

laten gaan, want Hij is op gerechtigheid uit. Wie God 

beledigt en zo de (samenleving van de) mensen bedreigt 

verdient de hoogste straf: de dood. Als God geen genoeg

doening, geen satisfactie wordt geboden dan kan Hij niet 

vergeven. Die satisfactie kan niet minder zijn dan de dood

straf. Het is Christus, die deze genoegdoening, plaatsver
vangend, heeft gegeven. Het is door Hem, dat God kan 

vergeven zonder zijn gerechtigheid en zijn eer erbij in te 

boeten. 

Zoals gezegd: de zwakten van deze leer zijn breed uitgeme

ten. Het voert te ver daar dieper op in te gaan. Ons interes

seert hier vooral de onontkoombare vraag die Anselmus 

heeft gesteld. Het is inderdaad de vraag van Levinas: als 

God zomaar vergeeft is Hij slap, een slechte heelmeester 

die een stinkende wond maakt. De orde en de vrede, de wet 

(Levinas denkt ongetwijfeld en volkomen terecht aan de 

tora) is in geding. Het argument tegen de 'billige Gnade' is 

sterk. Het kan niet gemakkelijk worden afgedaan. Het 

wordt ook in het Nieuwe Testament al naar voren gebracht 

vanuit farizese kring (zie Lukas 15:2). Jezus heeft met zijn 

gelijkenis van de Verloren Zoon op deze oppositie geant-
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woord. Het is overigens een open antwoord, dat het argu
ment niet ontzenuwt, maar in zijn waarde laat. De hoorder 
van de gelijkenis echter wordt wel voor de keuze gesteld. 
De oudste zoon, die het farizese argument naar voren 
brengt, wil niet meedoen aan het feest ter ere van de thuis
komst van zijn jongere broer. Hij heeft, zegt hij, nooit het 
gebod overtreden, maar daarvoor nimmer iets terugontvan
gen. Kennelijk is hij bang, dat zo de motivatie om te ge
hoorzamen verdwijnt. De Vader geeft ten antwoord: we 
moeten feestvieren, want je broer is van dood weer levend 
geworden. Daarmee is de gelijkenis uit. Zo liggen de za
ken. Hier moet gekozen worden. 

Anselmus probeert aan te tonen, via een theologische rede
nering, dat Gods vergeving de geldende rechtvaardigheid 
(het gezag, de eer) niet aantast, omdat de vergeving niet 
zonder satisfactie geschiedt. Het gaat hem daarbij om de 

bestaande rechtsorde en moraliteit. M.i. stelt de gelijkenis 
van de Verloren Zoon ons voor de vraag, of wij het willen 
wagen met de toekomstige orde: het Rijk dat komt, waarin 
'al het mijne het uwe is', want zo is het in het huishouden 
van de Vader. De vergevensgezinde liefde heft de gerech
tigheid boven haar eigen betekenis uit. Zij zou zonder de 
agapè beneden haar betekenis terugvallen: het hoogste 
recht wordt dan het hoogste onrecht, zoals zo dikwijls in de 
geschiedenis. God handhaaft niet de oude orde, maar 
schept door zijn liefde een nieuwe. De oude kan alleen 
bestaan voorzover zij in die richting in beweging is. God is 
niet slap, omdat Hij zich verheft boven de oude wet. De 
gestrengheid van God is geen uiterlijke, maar een inner
lijke: wij zullen de tora (dat is de vanouds geldende nieuwe 
wet) kennen van klein tot groot, zonder haar te hoeven 
leren, wij zullen haar kennen 'by heart'. Het waarachtig 
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verstaan van de tora komt uit de vergeving voort en gaat 

daar niet aan vooraf. Alleen als wij deze God hartelijk 

liefhebben, hebben wij ook de tora lief. Hoewel Levinas 

een behartigenswaardige correctie op het individualisme 

en libertinisme van onze cultuur geeft, als hij zegt, dat we 

de tora meer moeten beminnen nog dan God, kan ik het op 

dit punt niet met hem eens zijn: God in zijn eschatologisch 

handelen is het blijvende subject van de tora. 

Als wij, onderwezen door Jezus, op de woorden: Vergeef 

ons onze schulden, laten volgen: gelijk ook wij vergeven 

(hebben) onze schuldenaren, betekent dat niet dat wij ons 

aan God ten voorbeeld stellen of dat God zijnerzijds ons 

deze vergeving tot conditie stelt. Jezus leert ons deze woor

den toe te voegen, opdat wij daardoor in één adem instem

men met de nieuwe orde van God, die komt. Deze uit

spraak is een verklaring, die wij afleggen: wij hebben onze 
schuldenaren vergeven. Deze belofte spreken we hardop 

uit: zij schept haar eigen werkelijkheid. De biddende mens 

verklaart voor het heilig aangezicht, dat hij bij dezen al zijn 

schuldenaren vergiffenis geschonken heeft. De bewering 

zelf maakt waar wat zij zegt. Het is in navolging van het 

scheppende woord der vergeving van God, een scheppend 

woord van de kant der gemeente, een acte van haar dank

baarheid. 

De bede is ook (we zeiden het al) eschatologisch. De God 

van het komende Rijk, waar de tora in het binnenste der 

mensen is gelegd en in hun hart geschreven, zodat zijn volk 

God van nature kent, is de God der vergeving. Hij is door 

zijn vergeving bezig Sion te stichten. Pas als door de verge
ving deze nieuwe orde en deze nieuwe gerechtigheid van 

het verbond heerst, is God in zijn vergeving geslaagd, heeft 
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God niet tevergeefs vergeven. Pas dan is God zelf gerecht

vaardigd. Tot op die dag kan de mening opgeld doen, dat 

God slap en zwak zou zijn. Vergeving ontvangen en verge

ving schenken is je voorbereiden op die dag van de godde

lijke zelfrechtvaardiging. Overal waar liefde geschiedt en 

Gods wil wordt gedaan, waar het brood wordt gebroken, 

daar is het Rijk begonnen. Zo is het ook met de vergeving: 

overal waar mensen de kloof overbruggen, de vijandschap 

niet achten en tot elkaar komen, waar de vervolgde wordt 

opgezocht in de gevangenis en de vreemdeling wordt ge

huisvest, breken de vliezen van de tijd en komt iets van het 

Rijk in zicht. En omdat wij dit bidden mogen: vergeef ons 

onze schulden, mogen wij nu al ergens op een plekje wo

nen met onze geliefde(n). Maar we vergeten niet wie we 

zijn en in welke wereld we leven, we voegen ons bij de 

gemeente die bidt: vergeef ons onze schulden, gelijk ook 

wij vergeven hebben onze schuldenaren. De vele slordig

heden, nalatigheden, lelijkheden, verkeerdheden, onacht

zaamheden, onrechtvaardigheden en liefdeloosheden die 

we begaan, steeds weer, wijzen erop, dat de bondsbreuk 

nog in ons doorwerkt, hoewel Hij van Godswege vergeven 

en geheeld is. Wij bidden dat wij steeds meer door Gods 

toekomst en niet langer door ons eigen verleden zullen 

worden bepaald. 
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VIII Verzoeking 

1942. Misha, wiens vader is overleden, zorgt voor zijn 

zieke moeder. Elke dag verlaat hij illegaal het ghetto van I 

Warschau en ruilt in de stad kostbaarheden voor voedsel. 

Janusz Korczak, pedagoog en kinderarts, vindt dit als lei

der van het weeshuis, waar Misha woont, te gevaarlijk 

worden. Hij probeert Misha ervan af te houden met de 

belofte zelf alles voor diens moeder te zullen doen. Maar 

dat wil Misha niet: hij gaat door. Korczak staat met gebalde 

vuist voor het raam en zegt: 'Als je in deze tijd van een kind 

houdt, moet je proberen hem zijn trouw aan zijn eigen 

moeder af te leren. Mijn God, ze zullen ervoor boeten!' 

Janusz Korczak is op 6 augustus 1942 vrijwillig met zijn 

kinderen mee naar Treblinka gegaan en is, met hen, ver

gast. 

Sjem is het hebreeuwse woord voor naam. Letterlijk is 

anti-semitisme: gekant zijn tegen de Naam. Zo heeft K.H. 

Miskotte het ook geïnterpreteerd: antisemitisme is ten 

diepste opstand tegen de God van Israël. Het joodse volk 

moest worden vernietigd, volgens HitIer, omdat door dit 

volk de messiaanse droom en het geweten in de wereld zijn 

gekomen. Gewetenloos wilde HitIer aan alle dromen een 

eind maken: hij zou het duizendjarig Rijk stichten, de over

heersing van Europa door het Herrenvolk. Het was, anders 

dan men zegt, niet een tijd met een heldere scheidslijn 
tussen goed en kwaad. Integendeel: de vijand ving ons in 

zijn netten, iedereen werd op slinkse wijze of met dwang en 
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geweld medeplichtig gemaakt. Omdat mensen nu eenmaal 

geen helden zijn, was iedereen wel eens fout. Van de op

stand tegen Gods naam, die in elk heidens hart zit, ging een 

bijna onweerstaanbare verzoeking uit. Weinigen hebben 

zich verzet, toen uit Amsterdam de joden werden wegge

voerd om te worden vernietigd. We kunnen niet zeggen, 

dat we het niet hebben geweten. Kleine rechtvaardige men

sen werden vermorzeld als insecten. Door de terreur in de 

concentratiekampen werd hun het laatste zelfrespect afge

nomen: als ongedierte werden ze vergast. De herinnering 

aan deze hel van démoralisering maakt het verdriet en de 

wanhoop der overlevenden afgrondelijk. 

Het was een tijd van grote verzoeking. Ik zeg het niet, om 

iemand te verontschuldigen: niemand mag zijn straf ontlo

pen. Verscholen zit het in elk heidens hart, heel diep leeft 

daar de rebellie tegen God. De weg van het lijden van de 

rechtvaardige, de hoop op de Messias, het woord van deze 

wonderlijke God, het kan, het mag niet waar zijn, het is 

onzin, irreëel. Het is een joodse leugen. Dit is de wrok 

waaraan geen heiden ontkomt. 

Nu beleven we dan, zegt men, het einde van alle utopieën: 

de restanten van de joodse en de christelijke beschaving 

worden opgeruimd. Het is natuurlijk niet waar, dat ge ideo

logieën de wettige erfgenamen zijn- van het geloof en de 

utopieën de wettige kinderen van de messiaanse verwach

ting. Het zijn geseculariseerde afleggertjes. Toch zijn het, 

ook zo, restanten, die ons nog op één of andere manier 

herinneren aan oude messiaanse beseffen, joodse dromen, 

geloof in de zin der geschiedenis, bezieling en perspectief. 

Men zegt: het spel is uit; de zin der geschiedenis is dat wat 

wij nu, in het Westen, bereikt hebben: de liberale democra-
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tie met bijbehorend vrije-markt-systeem (zeg: kapita

lisme). Daar moeten we het nu verder mee doen, of we dat 

nu vervelend vinden of niet. Er mag ook niet meer tegen 

gerebelleerd worden, want het heeft zijn superioriteit be

wezen. De dodelijke bedreiging van de natuur en de ver

paupering van de grote massa der mensen in de derde we

reld zijn te beschouwen als randproblemen, die het systeem 

ongetwijfeld zal oplossen. 

Het zijn inderdaad valse verwachtingen, ideeën die met 

dwang en geweld aan de werkelijkheid werden opgelegd, 

waaraan een eind schijnt te zijn gekomen. (Overigens: door 

de overwinning van de sterkste). Maar worden we door 

valse verwachtingen althans niet wakker gehouden? De 

grote verzoeking is ook nu weer, dat we ons in slaap laten 

wiegen, dat ons geweten gesust wordt en de messiaanse 

droom opgegeven. Met de valse verwachting (ongetwijfeld 

een placebo en daarom een gevaarlijk middel) zijn we nu 

alle verwachting verloren. Je durft van verwachting niet 

meer te spreken: je voelt je absurd en je bent ridicuul als je 

nog illusies koestert. Het doek is gevallen: het drama is uit. 

De economische en technische ratio heerst over de wereld. 

Als de Messias op zijn hevigst lijdt en met God en zichzelf 

worstelt, zijn de discipelen in slaap gevallen. Zij hebben 

alle verwachting opgegeven, omdat hun valse verwachtin

gen gefrustreerd zijn. Wij zijn niet ongelijk aan deze disci

pelen. Wij kiezen voor de dommel van een tolerant cy

nisme. Is er nog een gemeente van de Messias, die ons 

komt wekken en zegt: Waakt en bidt, dat ge niet in verzoe

king komt (Mattheus 26:41)? Als je in deze situatie van 
nihilistische verzoeking, vanuit je stille vertwijfeling, je 

moedeloosheid en je heimelijk verraad, met de gemeente, 
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roept: 0 God, bewaar ons ervoor, 0 God, voer ons er niet 
nog verder in, haal ons eruit! dan bid je wat de Messias je 

geleerd heeft: leid ons niet in verzoeking, we zijn er niet 
tegen bestand. 

Het boze heeft zijn eigen zwaartekracht: het zet zich door 
ook en juist met gebruikmaking van het goede. Het heeft 

ook zijn eigen vruchtbaarheid: het boze brengt, voortte

Iend, altijd nog meer boosheid voort. Het is ook zo, dat het 
slachtoffer van gisteren, ja zelfs de martelaar van gisteren, 

de tiran en de folteraar van morgen is. Als je naar de wet
matigheid in de wereld kijkt, kom je tot de schrikwekkende 
gedachte: er is ergens een maligne intelligentie die de we
reld beheerst, de vorst van deze wereld, de duivel. Niet dat 
die bestaat (dan zou hem de schuld van alles gegeven kun

nen worden), maar het ziet er zo uit, alsof er een boosaar
dige sturende informatie het systeem beheerst. Er is een 
chaotiserende, vernietigende tendentie, die niet schijnt ge
remd, laat staan gestopt te kunnen worden. En als je de 
vorst van deze wereld de oorlog aanzegt, dan eerst recht 

geef je de chaos ruim baan. Hij is zeer gediend juist van dit 
soort weerstand. Hij maakt er gebruik van. Niet alleen 
voert iedere konsekwentie naar de duivel, maar omgekeerd 

voert de duivel alles tot zijn uiterste konsekwentie zozeer, 
dat de extremen van goed en kwaad elkaar raken en omhel

zen. Dan is de chaos compleet en het warnet der verzoeking 
onontkoombaar gespannen. De duivel? wie hem in het ge
zicht ziet, kijkt in de afgronden van het eigen hart. 0 God, 

leert Jezus bidden: verlos ons van de Boze. 

Natuurlijk, is het niet God, niet de Vader van Jezus, die ons 
in dit web wil spinnen en vernietigen. De projectie van een 
almachtige godheid, die uiteindelijk de veroorzaker en 
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werker van alles is, is wereldbeschouwelijke speculatie en 
natuurlijke theologie, die een volwassen mens achter zich 
heeft te laten. Toch steken ze steeds weer de kop op, omdat 

deze religieuze waan sterker blijkt dan het messiaanse ge
loof, dat wij in onze cultuur op de hoop van het bijgeloof 
hebben geworpen. De Verlichting wilde het bijgeloof ver
nietigen, maar heeft het jodendom en bijgevolg het bijbelse 

geloof veel zwaarder getroffen dan het bijgeloof. In onze 

tijd wordt op de messiaanse gemeente neergezien als op 
een groep achterlijken, het geloof echter aan reïncarnatie 
en zielsverhuizing, in astrologische lotsbepaling, in oos

terse esoterica en wat er nog meer is aan irrationeel esca
pisme bloeit als een roos in de woonkamer der burgers. Zij 

vinden er een welkome afleiding in. Zo komt de duivel van 

de irratio zevenvoudig de achterdeur binnen en het messi
aanse geloof staat in de kou buiten. Waar het profetisch 
geloof wordt veracht, schieten religie en bijgeloof op als 

kruid. Hier ligt een grote verzoeking. 

Maar als de gemeente bidt: leid ons niet in verzoeking, 
houdt zij toch God verantwoordelijk? Zeker, maar niet 

omdat er een almachtige X is, want dat is een drogbeeld. 
Dan is er nog eerder die vorst der wereld, naar wie alles 

heenwijst. De gemeente bidt zo, omdat het haar door Jezus 
is geleerd, die door zijn fiducie en inzet zijn geloof heeft 

waargemaakt, dat de God van het verbond zich verant
woordelijk maakt, geheel uit eigen vrije wil. Deze God wil 

het voor de mens tegen die chaotiserende macht opnemen. 
Dat is in Christus gebleken. Hij weet, dat wij uit eigen 
kracht de duivel weerstaande in de netten van het boze 

verstrikt raken. Hij leert ons een andere, een betere 'sterke 
weerstand' (Heidelbergse Catechismus, antwoord 127). 

De grootste verzoekingen in de wereldgeschiedenis zijn 
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daar ontstaan, waar de mens zelf de chaos heeft willen 

bestrijden om voorgoed orde te scheppen. Bij Christus le
ren wij, dat, alleen als wij geloven en vasthouden, dat God 

er verantwoording voor neemt, een echte weerstand moge

lijk is. Dè afgrond, ook die in jezelf, is fascinerend en hij 
verslindt de helden die hem tarten. Betere weerstand is: 

zich van de afgrond af te wenden, zich er niet door te laten 

fascineren en te bidden om verlossing van de Boze! 

Maar hoe vindt dan de strijd tegen de macht van het boze 

plaats? Is het niet beter maar te berusten? In Getsémané zijn 
de leerlingen van verdriet en teleurstelling in slaap geval
len: zij kunnen in Jezus, zwetend, bloedend, angstig, wor
stelend, in doodsgevaar niet de held zien die het gevecht 
gaat winnen. De zaak is in hun ogen verloren. Zij keren 

zich slapend af, straks vluchten ze en verloochenen de 
zaak. En dat alles juist op het moment dat het grote eschato
logische gevecht plaatsvindt: de Messias gaat dwars door 
de bondsbreuk heen, dwars ook door de opstand tegen 
God. Jezus is zelf een verzochte. Maar Hij wordt door de 

liefde, die Hij niet opgeeft, over de afgrond der verzoeking 
heen gedragen, Hij komt boven zijn doodsangst uit en vol
eindigt de liefde met zijn vrijwillige dood (al wordt die 

Hem aangedaan). Niemand neemt hem zijn leven af (al 

wordt het genomen): Hij geeft het voor de liefde. Daarmee 

heeft Hij als eerste in de wereldgeschiedenis een totaal 
nieuwe weg geopend. Hier wordt niet kwaad met kwaad 
bestreden, maar wordt de weg van de vergevende liefde ten 

einde afgelegd. Hier is het voorgoed begonnen: verlossing 
van de Boze. Hier ligt de afgrond achter ons: door het 

geloof van de Messias zijn we er overheen gedragen. 

In de Hebreeënbrief wordt Jezus getekend als de hoge-
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priester, die kan meevoelen (sympathèsai) met onze zwak

heden, omdat Hij in alle dingen op gelijke wijze als wij is 
verzocht geweest, maar zonder te zondigen (chooris ha

martias, Hebreeën 4: 15). 

Deze worsteling met de God van het leven, waarin hij zich 
inzet voor de heling van het dodelijk bedreigde leven, heeft 
tot een wonderlijke verhoring geleid: Christus houdt stand 
in de verzoeking. Hij zet niet zijn eigen wil door, bewaard 

te worden voor de dood, maar Hij geeft de vreze Gods 

voorrang, Hij gaat Gods weg: Hij redt door het prijsgeven 

van zijn eigen leven het leven van anderen. Wie deze weg 
achter Christus aan gaat, wordt bewaard voor de verzoe
king, die Jezus zelf heeft gekend maar ook koninklijk 

weerstaan. Jezus kent het ongeloof dat aan het hart vreet, 
de twijfel of dit wel de weg is, de verleiding de drinkbeker 

te laten voorbijgaan. Hij zegt het eerlijk: het is niet mijn 
wil, maar die wil zet Hij opzij, omdat God hem geen uit

weg biedt. Hij heeft de verleiding gekend: heerser te willen 
zijn met de beste bedoelingen, brood verschaffen, werk

loosheid bestrijden, de Leider zijn als een onkwetsbare 

Godsman, die aan alle aanslagen ontkomt en orde op zaken 

stelt, zijn vrede dwingend oplegt, omdat hij superieur is. 
Hij heeft geweten dat daarvoor slechts nodig was een ge

heime, niemand opvallende, knieval voor Satan, een hei
melijk betoon van respect voor zijn macht. Verder mag Hij 

dan zo goed zijn als Hij wil en kan. 

Niemand hoeft te weten van het pact met Satan. Hij heeft 
de zuigkracht van de afgrond ondergaan en is toch staande 
gebleven. Hij heeft zo een totaal andere, een nieuwe, onge

kende weg gebaand, een weg, zo smal, zo steil, dat hij ook 

voor deze sterke voortrekker nauwelijks begaanbaar is. 
Tegelijk een weg van grote eenvoud: geen ogenblik heeft 
Hij de kleinen, verworpenen, de zondaars en de bedelaars, 
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de zieken en gekwetsten, de bezetenen en de angstigen, de 

vermoeiden en beladenen, de verdwaalden en verlorenen 
uit het oog verloren: Hij wist zich door hen aangezien en 

Hij herkende zijn God in hun ogen. Zijn weg is de hoge en 

steile, maar ook eenvoudige weg der liefde tot het einde. 
Hij heeft niet met Satan om de macht gestreden zodat Hij 
verviel in diens middelen (geen knieval), maar Hij heeft 

zich ten dode ingezet voor allen die onder de macht van het 

boze (onrecht, geweld, verdrukking) lijden. En Hij heeft 

zich nimmer door de schuldvraag laten verhinderen recht 
op de nood af te gaan. Hij is de vergeving in persoon, 
zozeer, dat hij voor wetteloos werd versleten of althans 
uitgekreten. 

Is dit geen onzin? Is dit echt een weg en geen slop? Heeft dit 

werkelijk macht en kracht? Oogst dit niet het hoongelach 
van de machtige? Het Onze Vader is niet het trotse pro

gramma van religieuze virtuozen, zelfs niet het doelwit van 
geloofshelden: het is het onuitsprekelijke zuchten van ang
stige, gekwetste mensen, van kleine stakkers, die achter de 

Messias aan in de Olijvenhof zijn terechtgekomen en die in 

de slaap, in de verdoving proberen te vluchten, omdat het 
ze boven het hoofd en boven het hart is gegroeid, maar die 

uit hun slaap zijn gewekt door de stem van hun Leidsman 
en Lotgenoot: Waakt en bidt dat jullie niet in verzoeking 

komt, je wil wel met je geest, maar het vlees is zo zwak en 

bedreigd enje bent zo bang. Zo zijn ze aangesproken en de 

ogen openend temidden van de verzoekingen, roepen ze: 
lieve God, ruk ons eruit! haal ons erdoor! maak het niet te 

erg! Het zijn kleine, zwakke mensen, die bidden: Vader, 
vergeef ons onze ontrouw, vergeef ons de breuk van het 
verbond, vergeef het ons, dat we, zolang ons geheugen 

strekt, nooit echt in het verbond met U en met elkaar heb-
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ben geleefd, vergeef het ons dat we als uw discipelen altijd 
verloochening en verraad achter ons hebben. Op de weg 
van de Messias wordt de hoge roeping een verzoeking te 

deserteren. Geen roeping is zonder beproeving: de in de 

Messias roepende God vecht ons aan. Als God zelf ons niet 
behoedt en bewaart zullen we niet staande blijven. Daarom 
dankt de gemeente God, dat zijn verbond van eeuwigheid 
is en zo: alle dagen nieuw, elk uur actueel. We zijn in 

verzoeking en bezwijken, geef ons een betere weerstand, 
dat we niet onderliggen, om eindelijk 'ten enenmale de 

overhand te behouden' (Heid. Cat., antw. 127). 

Het gebed om vergeving is de vraag om rechtvaardiging; 
het gebed om verlossing van de Boze is de vraag om heili

ging. De weg naar een betere weerstand en het verkrijgen 

van de overhand, is geen heroïsche, maar een weg die we 

gaan als leerlingen en getuigen van de Messias, dwars door 
lijden en aanvechting heen. VanGodswege zijn de verzoe

kingen beproevingen van het geloof: waag je het met de 
liefde, tegen hoop op hoop? 

Er is hier geen enkele parmantigheid op zijn plaats. Er zijn 

ongetwijfeld kleinere, voorlopige verzoekingen, die niet 
de vuurproef zelf zijn. De rooms-katholieke variant, leid 
ons niet in bekoring, klinkt wat knusser, wat burgerlijker. 

Maar ook in de kleine dingen past bescheidenheid. Er was 

een tijd, dat elke verzoeking bijna op het sexuele vlak werd 
gezocht. Nu geldt op dat gebied: je doet maar, als je maar 
op veiligheid let (voornamelijk ter zelfbescherming). Zelfs 

echter op sexueel gebied moeten we vooral niet parmantig 

zijn. Een erectie zit in een klein hoekje, maar je kunt er 
geweldige schade mee aanrichten en onherstelbaar leed. 

Ook het gebied van de sex zit vol verzoekingen: aan de 
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hormonale slavernij gaan heel wat menselijke verhoudin
gen kapot. De geslachtsdaad (het woord alleen al) kan niet 

uit het verbond worden gelicht, zeker niet op den duur. 

Laten we in Godsnaam ook sexueel de held niet spelen. 

Wat l?elangrijker nog is: eigendunk en hoogmoedig gedrag 

zijn ongepast. Er wordt wel gezegd: God schenkt ons de 
verzoeking om ons de kans te geven te laten zien wie we 

zijn. Dat is een toon die ons niet toekomt. Verzoekingen 
zijn er niet om onze wilskracht en ons vermogen tot ge
hoorzaamheid te tonen. Dit is een overschatting van ons

zelf en een onderschatting van de verzoeking: verzoekin

gen zijn echt verzoekingen, ook de kleine. Het is heel, heel 
moeilijk overeind te blijven, zelfs in het kleine, laat staan 

in het grote. Verzoekingen trouwens beginnen onopval
lend, sluipend. Abel Herzberg heeft naar aanleiding van 
Auschwitz gezegd: we moeten ons steeds weer de vraag 

stellen, waar het begint, wat in Auschwitz eindigt. Het 
begint onnozel klein, onmerkbaar, en het gaat versnellend 

van kwaad tot erger. Kunnen wij dat op het spoor komen? 

De grens is zo maar gepasseerd. We zijn verschrikkelijk 
veel kleiner dan we lijken. Maar door Gods genade (zonder 

eigen roem, biddend) zijn we veel groter dan we vaak 

blijken. 

De grootste verzoeking is wellicht als de gemeente zich 

voor de verzoeking wil bewaren door geen enkel risico te 
nemen. De gemeente trekt zich bang terug uit de wereld, zij 

gaat de confrontatie niet meer aan, zij past zich aan, zij 

isoleert zich, kortom: ze wordt religieus. Dat is de verzoe

king van het niet verzocht willen worden. Als de gemeente 
dat doet, heeft ze de navolging opgegeven. De gemeente is 

er in de wereld om zich voor de ander in te zetten, om 
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ervoor te gaan staan en te zeggen: als er geschopt en gesla

gen wordt, neem ons dan. De gemeente heeft de Messias 

ook na te volgen op de weg van de plaatsbekleding: de 

gemeente heeft borg te staan. Dat is de zin van de Berg

rede. Als zij dat waagt, is zij nooit onverzocht, nooit in 

veiligheid, altijd in gevaar. Zij zal altijd moeten bidden: 

leid ons niet in de verzoeking deze beproevingen te willen 

voorkomen. Zij bidt op haar weg God om staande te blijven 

en weerstand te bieden. Zij bidt ook, dat het niet boven haar 

macht mag gaan. 

De bede, leid ons niet in verzoeking, is de pendant van de 

bede, Uw Rijk kome. Leid ons niet in verzoeking, maar 

voer ons binnen in uw Koninkrijk. Er is hier in het bijzon

der sprake van de grote verzoeking, de laatste, verschrik

kelijke, maar verlossende barenswee, het laatste gevecht 

dat moet worden gevoerd. Daarna komt het Rijk, dat de 

opheffing is van alle tweespalt, de bezegeling der verzoe

ning. Dan is eindelijk alle verzoeking voorbij. Dan is God 

alles en in allen. Dan ook is de menswording van God 

voltooid. Dan is Hij vanuit Jezus uitgewaaierd over alle 

mensen. 

Het christelijk geloof is geen monotheïsme, al wordt het 

christendom een monotheïstische godsdienst genoemd. 

Paulus zegt in 1 Corinthe 8:5-6: er zijn goden en heren in 

menigte, maar voor ons is er maar één God, de Vader en 

één Heer Jezus Christus. In het monotheïsme worden de 

andere goden ontkend, in de monolatrie die het christelijk 

geloof is, wordt er, hoewel er vele zijn, maar Eén in het 

geloof erkend en beleden. Het is een geloof in verzoeking. 

Hoewel de andere goden en machten zowel van eigen ma

kelij zijn als uiteindelijk nietsen, beheersen zij ons leven en 
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onderwerpen wij ons aan hen, tenzij wij de eerbied opzeg
gen en alleen de Vader van Christus in ons leven laten 

regeren. De andere machten hebben schijnbaar zelfs een 
veel groter realiteitsgehalte dan de onafbeeldbare, ongrijp

bare God, die zich alleen maar meldt in de zachte fluiste

ring van het Christusverhaal. Toch belijdt de gemeente, 
tegen alle verzoeking in, Hem als de Enige. 

Deze God, die alleen maar tegenwoordig is in zijn woord, 

zijn belofte en zijn gebod, wordt door de gemeente drieënig 

genoemd, dat wil zeggen: de belijdenis van zijn enigheid 
staat onder een grote spanning. Dat Hij toch Eén is, kun je 
alleen belijden en geloven, het is niet te zien en nauwelijks 
te beleven. De gemeente gelooft dat Hij èchad is, dat wil 
zeggen: dat de Verzoener de Schepper is en dat de Verzoe

ner ook de Voleinder is. De God, van wie we door en in 
Christus geloven, dat Hij de wereld liefheeft, is - zo ge
looft de gelovige en hij leeft er naar - de alfa en de omega. 

Tussen die twee punten op de lijn der geschiedenis heerst 
grote verwarring en velerlei verzoeking, het geloof in deze 

Ene die alles tot één maakt (at-onement) op te geven. 

Naar buiten toe zijn de daden van God altijd te beschouwen 
als een eenheid: God in zijn spanningsvolle, drievoudige 

eenheid is van elke daad, de scheppende, de verzoenende 

en de voltooiende, het subject. Het gevaar van een heilshis
torische theologie is, dat zij de spanning opheft door het 

handelen Gods in een geschiedfilosofisch (pedagogisch) 
kader te plaatsen. Wat van ons gevraagd wordt is echter 
met al de helderheid van ons hoofd en al de warmte van ons 

hart te geloven, dat God één is. De grote verzoeking voor 

de gemeente is, als zij zich niet door deze ene Naam laat 
beheersen. Eerst als de God, die in Christus zich open-
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baart, ook als de God die Hij was, uiteindelijk tot en over 

ons komt, met zijn vrede en zijn heil, heeft Hij zich in zijn 

integrale eenheid gerechtvaardigd. Tot die dag moeten wij 

het doen met het Woord, het messiaanse gerucht van de 

hemel, die stille fluistering van een zacht suizende wind, 

meer niet. 0 God, leid ons niet in verzoeking, geef ons dat 

we volhouden te geloven, bewaar ons en laat ons niet val

len, verlos ons van de boze en kom spoedig. 
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IX De lofzegging 

De doxologie, waarmee het Onze Vader sluit, staat in de 
vertaling tussen teksthaken, waarmee wordt aangeduid dat 

zij niet tot de oorspronkelijke tekst van Mattheus behoort. 
Wij vinden deze aan 1 Kronieken 29: 11 ontleende toezeg

ging al vroeg, bijvoorbeeld in een iets andere vorm in de 

Didache. Zij is waarschijnlijk in navolging van joodse ge
beden bij het gebed gevoegd. Men vindt in de kerk wel de 

gewoonte om deze lofprijzing na het bidden van het Onze 
Vader ten antwoord te zingen. Dat is een goede gewoonte, 

want dit zingend overnemen van het gebed werkt intensive
rend. In Augustinus' tijd werd er in de eredienst nog geap

plaudiseerd (ook trouwens geschreeuwd en gedreigd): zo 

kan de doxologie gelden als een acclamatie. 

Het Onze Vader wordt de profundis gebeden, het wordt in 

vrees en beven gepreveld, het wordt zuchtend gestameld. 
Levende in een wereld waarin Gods naam wordt vertrapt en 

gevloekt, waar zijn regering niet wordt geacht of gezien en 

waar zijn wil wordt miskend en overtreden, bidt de ge

meente, dat God zelf in het licht zal treden om zijn Konink
rijk, kracht en glorie te tonen. De stemming van het Onze 

Vader is wel heel anders dan die van Goethes woorden 
(Faust 11): Wer immer strebend sich bemüht, den können 

wir erlösen. Juist met dit excelsior van het zedelijk hande

len, dit klimmen op het pad der deugd, is het slecht gesteld, 
slechter, veel slechter dan wij in ons verlichtingsoptimisme 

hebben gemeend. Het is werkelijk een verzuchting uit de 
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diepte, die wij hier van Christus hebben leren bidden. Alles 
is nog bedreigd door de tegenmachten, ook de gemeente 
zelf in haar geloof. Het is, menselijk gesproken, eigenlijk 
onmogelijk in deze lijdende God als triomfator te geloven 

in een wereld waarin je noodgedwongen aan heel andere 
dingen moet geloven (in een wereld waarin je eraan gelo
ven moet uiteindelijk). Deze roep uit de diepte culmineert 

in die laatste schreeuw: verlos ons in godsnaam van de 
boze. Dat is de laatste zucht, die de gemeente slaakt als zij 

de Messias nabidt. 

Op die kreet volgt dan de responsie, verkondigend, in een 
stralend majeur: 'want van U is het koninkrijk, de kracht 
(macht) en de heerlijkheid. Amen'. Het woordje amen 

komt uit de synagoge, het is een woord van de gemeente: 

dit is zeker, dit is een feit! De zin, die bevestigd wordt, is 

dan ook gesteld in de indicatief: het is zo. In het grieks 

wordt het werkwoord zijn ook inderdaad gebruikt en niet 
weggelaten. De doxologie is geen wens, maar een werke

lijkheid. De vorm van het U is een genitief, niet aan God 

komt toe, maar van Hem IS het Rijk, de Macht en de Glorie. 
Amen. Op deze stoere taal der liefde heeft het hele gebed, 

in al zijn onzekerheid, aangevochtenheid en verdrietig
heid, gerust. Anders was er niet zo gebeden, immers de 
nood leert het ons niet. 

Wij vinden als hedendaagse rationele mensen (wat heet!), 
dat zo'n uitspraak onderbouwd moet worden. Je kunt wel 

zeggen, dat de toekomst aan God is, maar: how do you 
know? (Zoiets hoor je tegenwoordig in het engels te zeg

gen, anders wordt je onderzoeksaanvraag afgewezen). Die 
vraag brengt ons aan het wankelen. Ja, wat weten we? De 
gemeente weet ook niets, want weten is hebben en zij heeft 
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niets, zeker het zilver en goud der zekerheid niet. De ge
meente kent God in het geloof. Kennen is zoekend vinden 

en gevonden hebbend weer zoeken. In deze doxologie 
wordt de gekende en beminde God in zijn barmhartigheid 
en grootheid omhelsd. Alles is daarin gefundeerd, dat deze 

God God is en Hij is in de Messias grondeloos in ons 
midden als de liefelijke Naam. Dat is de diepste steenlaag 
waarop de gemeente rust. Dit is zo. Indicatief. Amen! 

Dit is de kern waaruit redelijke eredienst voortkomt en 

alleen rationaliteit die in deze eerbied en liefde rust is waar
achtig redelijk: zolang de kennis der liefde van God (van 
deze God) er niet onder en achter zit, triomfeert altijd weer 
de macht en het belang over de rationaliteit. Het geloof der 

gemeente in deze God alleen kan de redelijkheid behoeden 
voor terugval in haar tegendeel. Als de gemeente haar han
den vouwt tot dit gebed, vanuit haar aanvechting, verlaten
heid en druk en zij voegt zich zo in deze taal der liefde, dan 

is daar het begin van de opstand tegen de chaos in deze 
wereld, tegen de chaos die wij in naam der redelijkheid er 

in Oost en in West van gemaakt hebben. In 1989 hebben 

wij tekenen mogen zien, dat dit zo is: laten ze niet onopge
merkt blijven en mogen ze doorwerken. 

Doxologisch spreken houdt ook in: afzweren van andere 
krachten, machten en victories. Als wij Psalm 123 lezen 

wordt ons dat bewust. Daar zingt de dichter: 
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zijn op de hand van haar gebiedster, 

zo zijn onze ogen op de Here onze God, 

totdat Hij ons genadig zij. 

Wees ons genadig, Heer, wees ons genadig, 

want we zijn meer dan verzadigd van verachting; 

onze ziel is meer dan verzadigd 

van de spot der overmoedigen, 

de verachting der hovaardigen. 

In dit lied wordt een spannende vergelijking gemaakt, die 

veel kanten heeft. We zijn zo gewend de eerbied voor God 

te zien in het verlengde van onderdanigheid en gehoor

zaamheid aan de meerdere, dat ons de spanning van dit lied 

gemakkelijk ontgaat. Een gelijkenis is een gelijkheid en 

een ongelijkheid in enen. Je moet altijd ook de vraag beant

woorden in hoeverre een vergelijking opgaat. Duidelijk is 

dat knechten opzien en dat de gemeente opziet, want beide 

moeten het van boven verwachten. Bij beide is er ook 

onzekerheid en twijfel. Maar beide zien op. Toch is er een 

groot verschil. We ontdekken dit als we het woordje onze 

het goede accent geven: zo zijn ónze ogen op de Heer. Dat 

lijkt op het respect van de knechten en maagden, maar het 

zet zich er ook tegen af. En dat blijkt vooral in het vervolg: 

want is het niet juist de gebieder in deze wereld die spot met 

de kleinen, is het niet de grote heer, die zijn onderdanen 

veracht, is de wereld van de meerderen niet één en al ho

vaardij? Die knecht en die maagd komen meestal bedrogen 

uit, zij raken verzadigd van verachting. En daarom zegt de 

gemeente: Ik hef mijn ogen tot U! Want van U is het ko

ninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwen der 

eeuwen. Hij zal ons toch niet verachten en niet bedriegen? 

Lofzeggen is dus ook afzweren. Als aan God de glorie 
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toekomt, komt die glorie niet toe aan de machten die deze 

wereld beheersen: soli deo gloria. Alleen macht die Gods 
Rijk, kracht en zegepraal erkent mag macht heten. Gezags

dragers kunnen alleen zij zijn, die weten zelf knechten en 
maagden van deze Heer te zijn. Overigens: dat geldt niet 
formeel, maar inhoudelijk. Zij hoeven zich niet als zodanig 

voor te doen (dat mogen ze zelfs niet), maar dienen in het 
licht van profetie en evangelie herkenbaar te zijn. Alle 

andere machten en krachten, hoe machtig en krachtig ook, 

worden door de gemeente afgezworen. Onvoorwaardelijke 
gehoorzaamheid verdient slechts deze onnoembare, onaf

beeldbare God in zijn vrije woorddadelijkheid. 

Het koningschap (zo kunnen we basileia hier heel goed 
vertalen) is Gods ambt of waardigheid: God is koning. Als 

God koning is, kan het in deze wereld niet blijven zoals het 
is. De wereld zal anders worden, omdat deze God koning 

is. Daarom heeft de Messias Jezus steeds weer uitgeroe

pen, niet alleen met woorden, maar vooral ook met daden: 
het Rijk is nabij. Dit betekent, dat de gemeente zich niet 

laat gezeggen door het verloop der dingen en de dwang der 
feiten. De gemeente is een plaats om te oefenen niet gecon
ditioneerd te leven, niet te capituleren voor het lot, niet te 

buigen voor enige dwangmatige interpretatie van de feiten, 

maar te hopen, op een beproefde, volhardende wijze te 

hopen. Het gaat er altijd allereerst om Gods koninkrijk en 

zijn gerechtigheid te zoeken om van daaruit de belemme
ringen en obstructies te overwinnen. De gemeente vormt 

een verzetsbeweging tegen het fatalisme: zij is heel onreli
gieus in haar beleving van de menselijke ervaring, zij kriti

seert vanuit haar geloof in God als koning de religieuze 
sanctionering der feiten: er zijn standen van zaken die zij 

niet neemt. 
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Als de gemeente zegt: God is koning, betekent dit dat zij 
Gods bedoeling met de mens, de zaak van vrede en gerech
tigheid, niet kan uitleveren aan ideologie en utopie. Wat 

God met mens en wereld voor heeft, is voor elk menselijk 
program te hoog gegrepen. Zijn Rijk kan alleen God zelf 

waarmaken. Tot het ogenblik van de oogst groeit alles 
tezamen op, tarwe en onkruid, goed en slecht. Daar kan de 
mens geen eigenmachtige scheiding tussen aanbrengen. 

Nog minder kan hij echter het boze wegredeneren en af

zwakken tot een ophefbaar, voorlopig niets. De geschiede
nis is niet het min of meer doorzichtige schouwtoneel van 
de bewustwording des Geestes door alle tegenstellingen 
heen, zodat al het redelijke werkelijk en al het werkelijke 

redelijk is (welbeschouwd althans). De wereld en de mens, 
die waggelen langs de rand van de afgrond en dreigen door 

de chaos te worden verslonden, komen niet als grijze katten 

midden in de nacht toch op hun pootjes terecht, maar wor
den geregeerd door deze God, die zijn begonnen werk niet 

laat vallen. Het niets is alleen voor en door God nietig, wij 
kunnen het niet vernietigen. De gemeente gelooft in Gods 
regering als in een wonderlijk 'en toch'. Daarom durft zij 

het te wagen met de liefde, die zij nooit terwille van de 
hoop verloochent, zolang zij althans gehoorzaamt. 

De kracht (of zoals wij ook vertalen mogen: de macht) is de 
eigenschap, waarmee God zijn Rijk mogelijk maakt, de 
eigenschap, waarmee God zijn waardigheid draagt. Gods 

macht is geen neutrale categorie, geen formele, zij is teleo
logisch geladen. We doen het beste te denken aan de krach

ten die Jezus heeft gedaan door de vinger (macht) van God. 
Gods macht blijkt in zulke daden. De macht van God is 
rechtzettende, verheffende, helende, vrijmakende liefde

rnacht en is qua macht door deze teleologie kwalitatief 
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bepaald. Als Max Weber gelijk heeft is macht pas macht 
als de machtswil zich tegen weerstreven blijkt te kunnen 

doorzetten. Daar is dan meteen de gedachte mee verbonden 
dat macht, als zodanig reeds latent dwang en geweld in zich 

draagt. En dat is realistisch in onze wereld. Macht wordt 

spoedig macht om de macht en gaat dan als middel tot 
vrede en recht te loor. Macht heeft een tendentie tot ontaar

ding in zich. Daarom hebben we het ook moeilijk met God 

als almachtige. Als reactie daarop spreken we dan van de 

lijdende God en zwijgen verlegen over zijn macht. Toch 

wordt in de doxologie God als machtige bezongen. We 
zagen, hoe de macht gekwalificeerd is, maar moeten nu 
toch ook vragen: zet zij zich tegen weerstreven in door. 
Want zo niet, is die macht dan geen onmachtige (schijn-) 
macht? Terecht heeft de gemeente Gods genade en Gods 

liefde altijd als uiteindelijk onweerstaanbaar beschouwd. 
Gods macht breekt de weerstand niet met dwang en ge
weld, maar met geesteskracht. Gods macht is roepende en 
wervende macht van een stem die de stilte niet breekt van 

een woord als een knecht in de wereld. Maar zo is deze 

liefdernacht sterker dan de dood. Deze macht is niet per se 
machtige macht (want dat is al een stap in de richting van de 
macht om de macht, de zelfhandhaving) , maar kan ook zijn 

en is macht in zwakheid. Gods macht is als een Aufforde
rung zum Tanz, onweerstandelijk en bewegend. Gods 

macht is zelfopofferende macht. Wie, als de gemeente, in 

Gods macht gelooft, is voorgoed bevrijd uit het fetisjisme 
van de macht. 

Voor één ding behoede ons God. Dat de kerk die godde

lijke macht zou gaan uitoefenen. Daarbij vergeleken is het 
'woeden der heidenen' gering. Want als de kerk in de 

wereld macht gaat uitoefenen, beneemt zij de wereld het 
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zicht op haar eigen boodschap: zij vervalst de macht van 

God. De zin en betekenis van de Bergrede, waartoe het 

Onze Vader behoort, is de gemeente te leren, dat God in 

zijn volmaaktheid alleen maar kan worden nagevolgd. 

Deelnemend in Gods beweging leert de gemeente van 

Christus: de andere wang toe te keren, vriendelijk te zijn 

jegens de tegenpartij, te vergeven en opnieuw te beginnen, 

vijandschap door liefde overwinnen, het eigen woord ge

stand te doen, niet bezorgd te zijn voor zichzelf, volmaakt 

te zijn op het voetspoor van God in Christus. Dit dankbaar 

volgen echter kan en mag nooit een plaatsvervangend uit

oefenen worden. Daarmee blijkt altijd weer de oerzonde 

der kerk, de religieuze leugen, die de profetie verduistert. 

Ook in de ethiek van de macht, laat de gemeente God God 

zijn, als zij doet wat haar is opgedragen. 

De heerlijkheid (of de glorie, ook in de zin van zegepraal) 

is de werking van God. De gemeente belijdt doxologisch, 

dat de triomf en de eer niet is aan de machten en tronen (ook 

niet aan de altaren) maar aan God. Hierbij gaat het niet om 

de glorificatie van de kerk: haar moet alle triomfalisme 

vreemd zijn. De glorie is alleen aan deze gans andere God. 

Die glorie is ook gekwalificeerd door wie God in Christus 

is: het is de glorie van zijn verbond, zijn verkiezende 

vriendschap, zijn toewending en onweerstaanbare liefde. 

God heeft zijn eer in zijn menswording gesteld en wel zijn 

menswording tot in de uiterste konsekwentie van lijden en 

dood. Het is Gods eer een mensgeworden God te zijn en 

zijn eer ligt niet in zijn God zijn als de goden en zelfs niet in 

zijn God zijn groter dan de goden, want ook dit staat in 

dienst van de bevrijding van mensen. Mozes en God spre
ken als vrienden. Dat is Gods glorie. 
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Gods doxa verlicht de tijden, toch is het geen doxa die 

verblindt, fascineert of doet beven. Zij ligt immers in de 

diepte, bij de vernederden: Gods licht schijnt in de duister

nis. Gods glorie verslindt ons niet, slorpt ons niet op, maar 
zet ons op de voeten, bevrijdt ons en verruimt ons blikveld. 

Gods zon schijnt ons niet in het gezicht, maar is zonne der 

gerechtigheid, bron van licht en verlichting. God maakt 

zichzelf niet groot door ons kleiner te maken. Hij is groot in 

het grootmaken van mensen. Hij is de grote God die zich

zelf kleinmaakt: Hij wil door ons grootgemaakt worden. 

Heel anders dan we zouden verwachten is juist Gods glorie 

een mededeelbare eigenschap. Onze toekomst is het deel te 

hebben aan de glorie van God. God glorieert niet zonder de 

mens. Hij triomfeert juist in de mens. Mens en wereld zijn 

tot die heerlijkheid bestemd. Voor wie daar oog voor 
krijgt, verbleekt alle heerlijkheid die deze wereld in zich

zelf denkt te hebben. De gemeente is niet te overbluffen 

door pracht en praal. Zij heeft weet van een andere glorie. 

Deze glorie is een zegepraal van zo'n hoog gehalte, dat wij 

haar alleen van God kunnen verwachten, want in de triomf 

zal God zijn eigen schepping moeten overtreffen. En dat 

niet alleen: Hij zal ook de hele omweg moeten goedmaken, 

die de geschiedenis gegaan is. Ook dat is nog te weinig: Hij 

zal alle tranen moeten afwissen en vertroosting moeten 

brengen over de bedroefde levens. Zelfs dat is niet genoeg: 

alle zonde en boosheid moeten voorgoed verzwolgen wor

den in de overwinning. Het is ondenkbaar, maar alles zal 

van Hem vervuld zijn, alles goedgemaakt van Auschwitz 

tot een kindertraan. De gemeente schaamt zich niet op 

Gods gericht, op de ies irae te hopen: de honden, de moor

denaars, de leugenaars, de uitbuiters en geweldenaars zuI

len buiten staan, tenzij ze zich hebben bekeerd. Van U is de 
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glorie, Vader, Zoon en Heilige Geest, als in den beginne, 

nu en immer en van eeuwigheid tot eeuwigheid! 

Amen, dat is: het zal waar en zeker zijn, want mijn gebed is 

veel zekerder van God verhoord dan ik in mijn hart voel dat 

ik dit van hem begeer (Heidelbergse Catechismus, ant

woord 129). 
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