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Inleiding 

De gemeente leeft midden in de wereld en zij is op genade en 
ongenade met haar verbonden. Bijna de helft van de wereldbe
woners lijdt aan grondige ondervoeding en is te arm om een deel 
van leven te hebben. Het bestaande machtssysteem, waaronder 
zovelen lijden, wordt met nucleaire dreiging in stand gehouden. 
De hele wereldbevolking is gijzelaar. Wie zich verzet wordt ge
marteld en vermoord. Het leefmilieu is inmiddels door de onge
breidelde technologische ontwikkeling aangetast. De slachtof
fers worden door de machtigen veracht, hun wordt de menselijke 
waardigheid ontzegd. Het schrijnendste onrecht wordt ideolo
gisch goed gepraat. Zo is de wereld waarin de gemeente leeft. De 
gemeente kan de problemen niet oplossen. Zij heeft daartoe de 
macht niet. Zij mag die macht zelfs niet begeren, want zij zou erin 
verstrikt raken. Wat kan de gemeente doen? 

In de jongste tijd die achter ons ligt, is een goed deel van de 
gemeente op deze vragen losgestormd. Er ontwikkelde zich een 
enorm aktivisme. Maar dat begint nu af te ebben. Het aktivisme, 
hoe schoon ook in zijn aandrift, lijkt zaad op de rotsen te zijn 
geweest: het schoot snel op, maar verdorde even vlug. Het was 
een aar uit goed zaad, maar toch niet vruchtdragend. Nu zijn wij 
ontmoedigd en bang. De gevestigde machten hebben de krisis 
gebruikt om de boeien aan te halen. De slag lijkt verloren. Wat 
blijft is de malaise van het hart. 

Wat is de gemeente eigenlijk? Daarop is een grondige bezinning 
nodig. Het gevaar is, dat wij ons teleurgesteld terugtrekken uit de 
strijd op ons verwaarloosde innerlijk. Overal zien wij jongeren 
dat dan ook doen. 
Alle moeite aan de wereld besteed schijnt immers verspild te we
zen. Natuurlijk, wij moeten erkennen dat het hart is tekort geko
men, maar dat ontslaat ons niet van de vraag, hoe de lijnen van 
het geloof naar het handelen lopen. Nog steeds geldt de vraag: 
wat moeten wij doen? Die vraag is, welbeschouwd, ten diepste 
een bidden. Want alleen een visie, die wij als genade ervaren, kan 
ons verlossen uit de gevangenschap In het bestaande en zijn Sach
zwänge. Op onze vraag komt niet een oplossing als antwoord, 
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maar een opdracht. De gemeente mag geen macht begeren om 
oplossingen te forceren. Zij kan alleen een antwoord op Gods 
belofte en gebod zijn en willen zijn. Zij doet dat door moreel te 
tonen en hoopvol uitwegen der liefde te beproeven in de richting 
van vrede en gerechtigheid. De gemeente is een riskant en kwets
baar experiment van de toekomstige wereld, die zij in haar bestaan 
enigermate gestalte geeft. 

Met dit boek wil ik een begin maken met het dichten van de kloof 
tussen geloof en handelen. Zo komt de ethiek aan de orde als 
bezinning op de konkrete gehoorzaamheid van de gemeente aan 
Hem, die Jezus zijn god en vader noemde. Het blijkt in de ethiek 
dan te gaan om het bevrijdende ethos van de gemeente. Eerder om 
haar moreel, dan om haar moraal. 

Dit boek geeft een eerste bezinning: het is een voorstudie, die 
voornamelijk in een homiletisch taal veld ligt. Ik loop daarbij aan 
de hand van de apostel Paulus, die in zijn brief aan de Romeinen (in 
hoofdstuk 12 en 13) zo prachtig samenvatte wat de gemeente 
vanuit haar wezen te zijn heeft. Hij geeft daarbij geen systeem van 
christelijke ethiek. Zo'n systeem is onmogelijk, want het zou in 
strijd zijn met het karakter van het geloof, dat immers uit het 
gehoor is. Evenmin geeft Paulus een kasuïstiek. Hij probeert niet 
het hele leven aan omschreven gevallen op te hangen om zo het 
goede handelen in regels vast te leggen. Ook dat zou in strijd zijn 
met het messiaanse leven in konkrete gehoorzaamheid aan de 
levende stem. Wat hij wel doet is, het handelen van de christelijke 
gemeente en van haar leden bezien in een samenhangend pers pek -
tief. Hij ziet het als een dankbaar (vruchtbaar) antwoord op de roep 
van Gods barmhartigheid. De gemeente is door haar zijn en haar 
handelen dat antwoord, zij is het naar binnen en naar buiten. De 
gemeente wordt geroepen tot een dienstbaarheid, waarin zij mee
beweegt met Gods bevrijdend handelen. Dat is het ambt van de 
gemeente en van ieder van haar leden. Elk van hen wordt geroepen 
de eigen bijzondere gaven en mogelijkheden ten dienste van de 
gemeente te stellen. Het gaat hierbij om een konkreet maken van 
het gebod der liefde in het perspektief van de vrede. Er wordt niet 
naar volledigheid gestreefd. Want Paulus geeft zijn aanwijzingen; 
hij duidt richtingen aan. Hij herinnert de gemeente aan haar ont
staansgrond en zegt niet meer dan: wees nu ook, wat je wezenlijk 
bent. Wat hij inhoudelijk zegt is voorbeeldig, niet uitputtend, maar 
in zijn voorbeeldigheid zo wezenlijk en kernachtig, dat er een 
hele ethiek in zit. 
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1 

Goed vermaan 
(12:1) 

Het klinkt wat ouderwets, deze titel, maar ik wilde het autoritaire 
woord vermaning vermijden. Het doet te veel denken aan de op
geheven wijsvinger van de morele betweter. Zo is Paulus niet. 
Het woord dat hij gebruikt betekent: een mens ergens bij roepen, 
een beroep op hem doen, hem bemoedigen, troosten, aansporen, 
stimuleren. Dat alles geef ik weer met de uitdrukking van het 
Oud-Nederlandse Lied 'Ic wil mi gaen vertroesten': goed ver
maan (zie Gez. 174:3, Liedboek der Kerken). Christelijke ethiek 
is volgens Paulus: bemoediging, stimulering, opmontering. De 
gemeente wordt bij de zaak waar het om gaat geroepen. De impe
ratief rust op de indikatief. Aan de oproep gaat wat vooraf, in 
Paulus' brief wel elf hoofdstukken. En die mogen wij niet over
slaan. Paulus zelf vat die elf hoofdstukken samen in één woord: 
de ontfermingen van God. Daar doet hij een beroep op. Zijn goed 
vermaan hangt niet in de lucht. Hij spreekt niet op eigen gezag. 
Hij pepert geen geldende normen en waarden in. Integendeel. 
Zijn goed vermaan is gefundeerd in Gods handelen in de geschie
denis, in Gods bevrijdend werk, waarvan hij elf hoofdstukken 
lang verhaald heeft. De gemeente wordt door hem aangespoord 
om aan die beweging van God te beantwoorden door nu ook wer
kelijk een gemeente van de Messias te zijn. 
Wat is die beweging van God? Wat zijn die ontfermingen van 
God? Het woord dat Paulus gebruikt houdt in: compassie, mede
dogen, deernis. Dat zegt al heel veel. De God van Paulus is geen 
onbewogen hoogste wezen, zonder gevoelens of passies, maar 
een God in beweging. Van die God en zijn mededogen heeft hij in 
het voorgaande op velerlei wijze gesproken. Ik wil dat proberen 
samen te vatten. 
Jullie zijn, zegt Paulus, nu heiden-àf. Die tijd is voorbij en die 
wereld ook. Jullie hebt in Christus Jezus de bewogen God leren 
kennen en bent betrokken geraakt in zijn beweging. Laat dat dan 
ook geheel en al bepalend zijn in jullie bestaan. Laat het helemaal 
wáár zijn. Heiden-àf betekent positief: jullie zijn opgenomen in 
het bondgenootschap, dat de bewogen God met Israel heeft ge
sloten. Dat wil zeggen: niet langer heersen over jullie de fatale 
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machten van dood, verderf en moord, niet langer zijn jullie be
vangen in de vicieuze cirkelgang van onrecht en geweld en 
wraak, zodat je zonder perspektief, zonder hoop zoudt zijn, maar 
de God-bondgenoot, de God die mens werd terwille van jullie 
bevrijding en toekomst, heerst over jullie. En dat maakt alles 
anders. Weest dan ook anders! 
Paulus is daar heel realistisch over, al spreekt hij in beeldende, 
associatieve taal, ja zelfs in mythische taal. De zonde is voor hem 
niet in de eerste plaats een daad van de zondige enkeling. Als hij 
over zonde spreekt, bedoelt hij allereerst: machtsverhoudingen, 
heerschappij-verhoudingen. De zonde héérst, wij zijn eraan ver
kocht, wij zitten eronder, zegt hij. Hij ziet dat voor zich in die 
oude wereld. De zonde is een wereldwijde duivelse cirkel van 
schuld en lot. De wereld wordt beheerst door de zonde, zoals een 
slaaf door zijn heer. Eigenlijk is de maatschappij één groot sla
vensysteem. Dat is de maatschappij van die dagen inderdaad. 
Paulus stelt zich de heerschappij van de zonde voor in de dimen
sies van het romeinse imperium. Hij ziet niet hoe iets of iemand 
de mens uit deze ellende, dit doodslichaam zou kunnen redden. 
In die wereld geldt, dat het goed je bij de handen afbreekt. Het 
beste verkeert er in zijn tegendeel. De verschrikkelijkste gemeen
heden zetten zich door, zonder dat je ze wilt. Je bent er van God 
en mensen verlaten, zonder hoop of kans op uitredding. In die 
situatie is de mens, vrij of onvrij in formele zin, totaal en restloos 
slaaf. Hij heeft ook geen innerlijke vrijheid, omdat hij geen kans 
krijgt die te ontdekken. De mens is lichaam, helemaal, en dat 
lichaam is een zondelichaam. 
Wie dat allemaal goed verstaat, komt er niet onderuit: Paulus' 
spreken over de zonde zit vol associaties met het romeinse ver
drukkingssysteem, dat zo fraai, zo eufemistisch pax romana heet, 
maar het is een wereld van dood en verderf. 
Heiden-àf zijn, vanwege Gods bewogenheid, betekent zich hier
uit toch gered weten. Niet omdat je er uit weggehaald bent, nee, 
je staat er nog middenin. Omje heen is het systeem nog heersend 
en ook jou heeft het te pakken. Maar er is een àndere werkelijk
heid, een tegenmacht, die over deze realiteit heen heerst: een 
geloofswerkelijkheid. Er heeft een wisseling van heerschappij 
plaatsgevonden. De zonde heerst niet langer alleen, Gods genade 
in Christus is veel en veel sterker. De zonde is uiteindelijk geen 
heer meer, maar de Messias Jezus. En dat zal ooit blijken, dat zal 
doorbreken! De gemeente weet het reeds en zij gelooft het reeds. 
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Zij gaat er naar leven, tegen de keer in. Zij belijdt: Christus is 
Heer en niet de zonde, niet de dood, niet het noodlot. Die andere 
geloofswerkelijkheid, die andere mogelijkheid, is helemaal 'ge
nade', zij is gave van de andere kant; je mag, je kunt het geloven 
alleen omdat je fiducie hebt in Jezus en zijn verhaal. Het is geen 
mogelijkheid van het bestaande, want daar ziet Paulus geen gat 
in. Het komt niet uit het systeem op, want dat leidt tot de onder
gang. Het is inderdaad genade! 
Paulus is daarin heel radikaal. Wij zullen het daarom nog wat 
toegespitster moeten zeggen. God, aan wie de wraak toekomt 
(vers 19), is een ontfermend God. Daarmee is dus niet bedoeld, 
dat God onrecht en geweld, vervolging en marteling over zijn 
kant laat gaan. Integendeel, het loon van de zonde is de dood, dat 
wil zeggen onrecht, geweld en liefdeloosheid leiden uiteindelijk 
tot de ondergang. De spiraal van het boze loopt uit in het niets. De 
geweldenaars maken uiteindelijk amok. De onrechtvaardigen 
gaan eraan. Dat is de wraak, die God toekomt. Maar een ontfer
mende, een bewogen minnende God is Hij voor de vervolgden, 
de slachtoffers, de zwakken, kleinen, bedreigden. Hij staat als 
ontfermer juist in voor de wraak op al die schanddaden aan de 
mens bedreven. Hij is de God der armen en der geringen, een heel 
andere God dan de goden der machtigen. Daarop slaat ook die 
uitdrukking heiden-àf zijn. Heiden zijn is opgenomen zijn in de 
wereld (de kosmos), geborgen in de machten, half in angst, half 
in vertrouwen, altijd ambivalent en in ieder geval 'absoluut af
hankelijk'. Je kunt niet zeggen, dat heiden-zijn atheïst zijn is, 
integendeel: juist over de heiden regeren velerlei goden-en
machten en de heiden beseft dat, hij voelt zich absoluut afhanke
lijk en hij probeert langs religieuze weg die machten te bezweren. 
Hij wil ze zacht maken, hij wil ze voor zich winnen. De vrees 
maakt de goden. 
Daaraan nu is voor de gemeente in Rome een einde gekomen. Zij 
zijn heiden-àf. Ze hebben in Christus weet van een sterkere te
genmacht, de macht van de ontfermende God, de Mensenvriend, 
de Bondgenoot tegen lot en macht. God zelf is in de Messias door 
de duivelskring van geweld en macht heengebroken. Hij deed dit 
door er onderdoor te gaan. Zo heeft Hij de macht openlijk ten
toongesteld en de nihilistische werking ervan aan het licht ge
bracht. Dat mogen de christenen in Rome in hun gedrag, in hun 
praxis, als waarheid hun in Christus geopenbaard, transparant 
maken. Het monsterverbond van de bestaande verdrukkings-
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macht met de staatsreligie als stabiliserende en sanktionerende 
instantie is doorbroken: de gemeente is opgenomen in een ander 
gebeuren, de beweging van de ontfermende God in de richting 
van menswording, humanisering, bevrijding, vrede. 
Het goed vermaan van Paulus is niets anders dan dat hij de ge
meente aanspoort en stimuleert om deze bevrijdende waarheid in 
haar gedrag en praktijk tot gelding te brengen. Hij montert hen op 
nu ook de bevrijde mensen te zijn, die ze door Christus geworden 
zijn. Hij roept hen hartstochtelijk op iets van die toekomst van 
vrede reeds nu midden in de oude wereld van onrecht en geweld 
gestalte te geven. Dat is Paulus' goed vermaan meteen beroep op 
de ontfermingen van God. 
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2 

Redelijke eredienst 
(12 :1) 

Redelijke eredienst, het doet aan als een polemische leuze uit een 
verlichtingsjargon. Dat is dan ook het geval. Dat geldt zowel de 

. herkomst van de term als het gebruik dat Paulus ervan maakt. Die 
kwestie ligt genuanceerd en wij zullen er nader op moeten in
gaan. Een tweede belangrijk punt is, dat hier niet alleen de ere
dienst wordt gekritiseerd vanuit de ethiek, maar ook de ethiek 
vanuit de eredienst. Het mes snijdt aan twee kanten. Juist de 
ethiek wordt gekwalificeerd als eredienst, als godsverering. 
Daarbij moet dan bovendien worden bedacht, dat de term die 
Paulus gebruikt (latreia) in het profane grieks betekent: inge
huurde arbeid, dienstbaarheid met de daarbij behorende plichten. 
De term 'redelijke eredienst' beheerst het hele twaalfde en der
tiende hoofdstuk van Paulus' brief. Alles wat volgt wil niets an
ders zijn dan een nadere invulling van deze eredienst. Het is 
daarom heel belangrijk de term goed te begrijpen. Het is inder
daad een polemische uitdrukking. De hellenistische verlichters 
stelden een redelijke vorm van godsverering tegenover de onre
delijke, kultische gebruiken van de volksreligies. Later werd de 
term ook gebruikt door de spiritualistische mystici om de lofprij
zing van de godheid door de pneumatici te kenschetsen. Het rede
lijke voor deze hellenisten zit wel hierin, dat er geen bloedige 
offers worden gebracht en dat de eredienst zich helemaal op gees
telijk vlak afspeelt. 
Bij Paulus is de term ongetwijfeld ook polemisch. Hij schuwt 
evenwel het woord offer niet, immers hij spreekt van een 'levend 
offer', dat wel degelijk bloedig kan zijn. Paulus staat op een an
der front dan de hellenisten. Redelijk (logikè) is voor hem niet 
geestelijk of spiritueel (zeker niet spiritualistisch), niet onlicha
melijk en daarom verheven. Integendeel: hij heeft het over licha
men die als levend offer gebracht moeten worden. Paulus staat 
met twee voeten op de aarde. Redelijk is voor hem, wat past bij de 
staat van mens-van-de-Messias-Jezus, dus wat strookt met het 
heiden-àf zijn. Wij hebben gezien, wat dat inhoudt. Geestelijk is 
die eredienst, die anders dan alle religie in de geweldswereld, 
zich voltrekt in het krachtveld van Gods beweging naar de nieuwe 
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aeon. Dat betekent, dat de leden der gemeente heel anders gaan 
leven dan in de wereld gebruikelijk is. Er heeft immers een wisse
ling van heerschappij plaatsgevonden. Onder redelijke eredienst 
verstaat Paulus ook (wat latreia in het profane grieks betekent:) de 
staat van ingehuurde werkkracht en de plichten daarvan. Bepa
lend voor de ethiek is, dat de gemeente en haar leden slaven van 
Christus zijn, werkkrachten van God. Zij zijn in de oude wereld 
nog wat ze zijn, de meesten slaaf, sommigen vrij, maar allemaal 
dienstbaar aan het systeem. Dat is evenwel niet bepalend voor 
wie zij werkelijk zijn en dus ook niet voor de ethiek. Hun gedrag 
en hun praktijk worden van elders bepaald. Hun levenshouding is 
te karakteriseren als dienst aan het Woord, dienstbaarheid aan de 
belofte. De heerschappij is immers gewisseld! En dat moet tot 
gelding gebracht worden. 
Daarom vindt de eredienst ook niet meer in de tempel, niet meer 
in de daartoe afgeschutte ruimte plaats. Deze dienst van de Mes
sias vindt midden in het leven, midden in de maatschappij plaats. 
Maar wat daar plaats vindt is wel degelijk: eredienst, zelfs in de 
toegespitste zin van offerdienst. Gekritiseerd wordt niet alleen, 
wat de hellenistische verlichters ook kritiseren: het zacht maken 
van de beheersende machten door bloedige offers. Gekritiseerd 
wordt ook de moraal van de dagelijkse dienstbaarheid, de slaafse 
gewilligheid die daarmee gepaard gaat. Immers de religieuze 
vervreemding is een alibi, waardoor de ambivalentie bevestigd 
wordt. Paulus wijst die dubbelzinnigheid af. Hij trekt eredienst 
en ethiek bij elkaar. De kern daarvan is, dat hem de heidense 
ambivalentie een gruwel is. En dat oordeel treft ook de hellenisti
sche verlichters, immers die vluchten in het hogere. Midden in 
het leven moet er in de kracht van de opstanding geleefd worden, 
geheel toegewijd aan het in Christus gekomen en op doorbreken 
staande Rijk van vrede. Dat is eredienst en ethiek in enen: ethiek 
als eredienst, eredienst als ethiek. 
De redelijke eredienst is voor Paulus niet een zaak voor lieden 
van hoger soort. Dat was wel zo bij de mystici. Zij onderscheid
den tussen stoffelijk, psychische en pneumatische mensen. De 
ware redelijke eredienst zou dan een zaak zijn van de laatste, de 
hoogste soort. Voor Paulus is de hele gemeente, gemeente van de 
Geest. Hij spreekt alle leden aan en maakt geen onderscheidin
gen. Alle leden hebben de Geest ontvangen en zijn in zoverre 
pneumatici. Maar dat is geen élitaire kategorie. Paulus gaat uit 
van het algemene priesterschap van de gelovigen en dan wel een 
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priesterschap in de Geest van de Messias, die zelf immers slacht
offer werd en daarvoor ook koos. Alle gelovigen worden aange
spoord om, zonder dubbelzinnigheid, zonder ambivalentie, als 
het moet ten koste van het eigen leven de eschatologische liturgie 
midden in het leven van de slaven maatschappij te vieren tot een 
bevrijdend getuigenis. Dat betekent het einde van alle kultus en 
van alle slaafse moraal. Niets is er meer heilig in kultische zin en 
niets is er meer profaan (in de zin van prijsgegeven aan de eigen
wettelijkheid van het bestaande). Of positief gezegd: niets is hei
lig, maar àlles is tot heiliging bestemd. 
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3 

Het offer van het lichaam 
(12:1) 

Het mag ons na het voorgaande niet verbazen, dat deze zware 
godsdienstige term valt: óffer! Immers het gaat om wisseling van 
dienstbaarheid en dus om àndere dienst. Zoals in de staat van 
ingehuurde werkkracht het lichaam en zijn krachten verbruikt 
worden, zo moet hier in het ethos der gemeente de hele kracht van 
de volle mens worden ingezet in de eschatologische eredienst van 
de ontfermende God. Juist omdat er bij Paulus geen aparte kultus 
meer overblijft, kan de uit die sfeer genomen terminologie dienen 
om de diepte van de revolutie, dat God door de gekruisigde regeert, 
te peilen. 
Paulus spreekt niet spiritualistisch. Dat blijkt uit het gebruik van 
het woord lichaam. Wat geofferd moet worden zijn de lichamen 
van de gemeenteleden. Alleen zo'n fysiek, zo'n materieel offer is 
redelijk, dat wil zeggen past bij de staat van messiaans mens. Het 
gaat dus om het offer van de volle mens. Paulus speelt het lichaam 
niet tegen de geest uit, ook niet omgekeerd. Hij wil bepaald niet 
zeggen: laat je lichaam maar ondergaan, zo wordt je geest bevrijd 
uit de materiële gevangenis. Dan zou hij toch weer in het voetspoor 
van de hogere pneumatici komen. Lichaam betekent bij Paulus: de 
hele mens, maar wel onder een bepaald gezichtspunt. De mens 
heeft geen lichaam, maar is lichaam. Ook het lichaam hoort tot de 
persoon. Juist als lichaam is de mens in staat tot gemeenschap en 
kommunikatie; vooral echter hoort hij met zijn lichaam tot de 
materiële wereld, die hem kwalificeert. Als lichaam is de mens 
behoeftig, afhankelijk van voedsel en drank. Juist in zijn lichame
lijkheid is de mens dienstbaar aan de heersende machten: hij is 
lijfeigene. In zijn lichaam is de mens kwetsbaar, in zijn lichaam 
wordt hij bedreigd en tot dienstbaarheid gedwongen. Met zijn 
lichaam is de mens aan de macht van geweld en onrecht uitgele
verd, aan de zonde, aan het 'vlees' vervallen. God maakt daarom 
allereerst op zijn lichaam aanspraak, omdat Hij niet wil dat mensen 
langer aan de machten en krachten van de wereld zijn uitgeleverd. 
God roept hen terug uit de vervreemding. Met die aanspraak brengt 
Hij tot uitdrukking, dat Hij over de wereld regeert en haarnieuw zal 
maken, veranderen in een Rijk van vrede en gerechtigheid. 
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In de lijfelijkheid van de gehoorzaamheid komt tot expressie, dat 
het Rijk Gods op de materiële geschiedenis is betrokken en niet 
een spiritueel ding is, niet een bovenaardse hemel, waar onze ziel 
heen zou gaan na dit leven, maar een nieuwe orde en vrede, die op 
ons toekomt in de tijd, in de geschiedenis. Het gaat niet om tem
peldienst apart van het geleefde leven, maar om eschatologische 
openbaarheid midden in de materialiteit van het alledaagse, mid
den in de profaniteit van de lichamelijke existentie in haar kwets
baarheid en bedreigdheid, in haar vervallenheid aan het vlees ... 
waaruit de messiaanse mens in de kracht van de opstanding heeft 
op te staan. 
Wat Paulus over het offer van het lichaam zegt, kontrasteert tegen 
het verlangen van de eros in de griekse denkwijze. De eros gaat 
uit naar het hoogste goed en is vertikaal gericht, van beneden naar 
boven, met achterlating van het lichaam in de boeien van stoffe
lijkheid en sterfelijkheid. Paulus spreekt in de vertikale beweging 
over de neerdaling van God, Zijn ontfermingen: God komt tot de 
mens in Christus. In de sfeer van de ethiek evenwel spreekt hij, 
van hieruit, horizontaal en wel voorwaarts gericht, dat wil zeggen 
gericht op de komst van het Rijk, dat in Christus' komst is aange
vangen. De griekse eros daarentegen is ook in de ethiek vertikaal 
gericht. Het vergankelijke wordt aangetrokken door het hoogste 
goed, het onvergankelijke. Voor Paulus echter is niet het onver
gankelijke het objekt van het ethos, maar juist het vergankelijke, 
het kwetsbare, bedreigde, behoeftige: de mens in zijn lichame
lijkheid. Dat moet ons bewegen tot totale beschikbaarheid, tot 
offer. Voor Paulus is de dienstbaarheid aan God tegelijk dienst
baarheid aan de medemensen. Daar is geen tegenstelling, want 
God is de in Christus mensgeworden God. Het lichamelijke offer 
is gericht op de mens en de wereld in de geschiedenis. Niet op het 
hoogste goed, niet op de hemel. Want de hemel zelf is gericht op 
de aarde. In het lichamelijke offer zijn we daarop gericht, waarop 
ook Christus Jezus gericht was, toen Hij zich offerde, namelijk: 
op totale liefde en solidariteit met onder dienstbaarheid zuch
tende, gekwetste en bedreigde, ten dode opgeschreven mensen. 
In vers 4 zegt Paulus, dat de gemeente, hoewel uit vele leden 
bestaand, één lichaam is in Christus. En ook elders noemt hij de 
gemeente het lichaam van Christus. Dat moet meeklinken als hij 
hier over het offer van de lichamen spreekt. In 't geding is de 
navolging van Christus. Daarin tonen christenen dat zij het li
chaam van Christus vormen, dat zij zich, zo als Hij deed, licha-
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melijk blootstellen aan het risico van vervolging. Niet omdat zij 
vervolging zoeken, maar omdat zij van de machtswisseling getui
gen en zo een gevaar zijn voor de verdrukkende machten, die hen 
daarom met vervolging bedreigen. Martyrium is getuigenis en 
direkt daarmee verbonden: martelaarschap. Christenen zijn als het 
erop aankomt altijd bloed-getuigen. 
Jezus als gekruisigde Heer laten zijn, dat kan alleen in-de-gans
andere-geest-van-de-gans-andere-god, in een leven dat de dood 
van Jezus in zich omdraagt. Lichaam is eigenlijk geen beeld van de 
gemeente, maar heel konkreet het gekruisigde en opgestane li
chaam van Jezus, als historisch-materiële werkelijkheid der ge
meente, zoals deze, in navolging van Jezus, liefde tot het einde 
bedrijft, door alle vijandschappen tussen rassen, klassen en sexen 
te doorbreken en alle tegenstellingen onder één dak te brengen als 
exemplarisch begin van het Rijk. Daarom wordt de gemeente tot 
een vreemd lichaam, een corpus alienum in de maatschappij, dat 
de bestaande orde dan ook door vervolging tracht uit te drijven. Het 
lijden van de gemeente is dan ook het onmiskenbaarteken, dat zij is 
wat zij moet zijn: dynamiet onder de gevestigde maatschappij. Het 
moet ons niet verbazen, dat een liefdesgemeenschap vervolgd 
wordt, want de gemeente verbindt met de liefde de hoop en verstaat 
zichzelf in haar ene lichaam-zijn als kiemcel van het komende. 
Waar liefde hoopvol gist, wordt zij gevaarlijk geacht. Daarom 
moet er ook die fysieke lijdensbereidheid zijn, indien het zijn 
moet: ten dode toe. De verheugenis in dit lijden heeft met maso
chisme niets te doen, maar is konsekwentie van het geloof in de 
wisseling van heerschappij. Het lijden is het sein dat de gemeente 
op de goede weg is. Haar overkomt zo niets vreemds! 
Wij moeten nog wat nader ingaan op dat woord offer. Met het 
trefwoord redelijke eredienst heeft Paulus zich polemisch tegen de 
heidense offerdienst opgesteld, zich daarbij aansluitend bij filoso
fische kritiek wat zijn woordkeus betreft, maar wezenlijk vanuit 
een andere motivatie. Voor hem is alleen het levende offer van het 
eigen lichaam redelijk, dat wil zeggen datde mens zijn existentie in 
haar totaliteit wijdt aan de zaak van de goddelijke beweging. De 
kultische terminologie dient ertoe om de diepte van de breuk met 
de oude wereld te doen gevoelen. In dit offer van het lichaam wordt 
Christus als Gekruisigde en Opgestane nagevolgd, niet ritueel, 
maar existentieel. 
In de oude wereld van het vlees, waar de mens is verkocht onder de 
zonde, gebukt gaat onder de slavernij, geldt ook een offerwet. Die 
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is wel gekaraktiseerd als het zondebokmechanisme. De heer
sende orde moet worden gehandhaafd. Daar heeft de machtige 
belang bij. De onmachtige overigens vreest wanorde bijna even
zeer, want ook hij wordt er gemakkelijk slechter van. Hoe hand
haaf je nu de orde? De mensen worden tegen elkaar uitgespeeld 
en ook opgezet. Dat zorgt voor een labiel evenwicht, dat ver
stoord wordt als de tegenstellingen te groot worden. Dan werkt 
bij uitstek het zondebokmechanisme. Er wordt een schuldige 
aangewezen voor het onheil dat men elkaar verwijt. Zo werden de 
joden gebruikt in het derde Rijk. Alle agressie richt zich dan op de 
zondebok. De zondebok wordt vervolgd, vastgezet, geslacht, ge
offerd. En men doet dat met een zuiver geweten: de zondebok is 
immers schuldig. Achteraf is men de zondebok toch ook dank
baar. Hij heeft door zijn dood de orde hersteld, de vrede weerge
bracht. Daar voegt zich een element van verdrongen schuldge
voel bij, zodat van de zondebok het eufemisme geldt: van de 
doden niets dan goed! De vermoorde zondebok wordt op zijn graf 
vereerd. Dat is een teken, dat het zondebokmechanisme aan het 
werk is geweest. In de verering van de gedode zondebok beves
tigt de moordenaar zijn moord. Het zijn juist de slachtoffers van 
het systeem, die aangewezen zijn om tot zondebok te worden 
gemaakt. Zij immers zijn door hun pure zijn de kritici van het 
systeem en zij doen de gewetens schrijnen. 
De bijbelse traditie is een doorlopende kritiek op dit systeem. In 
de bijbel wordt de onschuld van de zondebok beleden: Abel, Jo
zef, de Lijdende Knecht. Jezus heeft wat in het Oude Testament 
is begonnen en bedoeld voleindigd: het openleggen van de leugen 
van de wereld, van het eigenmachtig hanteren van de kennis van 
goed en kwaad, van het geweld der machten, van de chantage op 
het leven, van het zondebokmechanisme. Jezus kiest als onschul
dige vrijwillig voor het zondebok-zijn. Hij laat, als de Lijdende 
Knecht, alles op zich aanlopen. Zo legt Hij het mechanisme bloot 
en stelt het aan de kaak. Hij ontmaskert de politieke wijsheid, die 
zegt: het is beter dat één man sterft dan dat het hele volk verloren 
gaat. Jezus laat dat zwijgend aan zich geschieden, hij voert zo het 
mechanisme ad absurdum en overstijgt het, het komt het te bo
ven. De gemeente is zijn lichaam, zij kiest voor de zondebok en 
belijdt zijn onschuld. Zij is heiden-àf, dat wil zeggen zij kiest 
voor de onschuldige die zich liet slachten om de geweldsspiraal te 
doorbreken. De gemeente sluit zich bij Hem aan, bijna te laat, na 
verloochening en verraad en zich daaraan schuldig wetend, me-
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deplichtig aan het mechanisme dat tot de moord leidde. Van nu 
aan vreest zij de moord meer dan haar eigen dood. Zo kiest zij 
voor de andere orde van God die niet wordt gehandhaafd door dit 
mechanisme, maar die begint waar dit mechanisme is geëindigd. 
De gemeente vindt haar eenheid niet in de afwijzing en slachting 
van de zondebok, maar in zijn onschuld en zijn leven. Het kruis 
van Christus heeft haar de ogen geopend voor het schema van die 
wereld. Het is voor haar in Christus voorgoed voorbij. 
Daarom doet de gemeente niet mee met het zoeken en aanwijzen 
van zondebokken, het opofferen van de slachtoffers, die de op 
gewetens branden. Zij is immers de gemeente van het geslachte 
'bokje', dat daar weerbaar staat met zijn keelwond. Zij heeft Hem 
trouw gezworen; zij vormt het volk van de onschuldig geslachte 
Heer. Zij is bereid zich met Christus zelf als zondebok te laten 
slachten. Zij biedt zich zelf zo nodig aan en zegt: als het dan zo 
gaat, neem ons dan maar! De gemeente toont zo haar solidariteit 
met de slachtoffers. Hiermede zijn wij enigermate genaderd tot 
wat Paulus bedoelt, als hij zegt, dat de leden der gemeente, als 
messiaans lichaam, bereid dienen te zijn hun lichamen te offeren 
als een levend offer. Een levend offer, dat wil zeggen een existen
tieel offer uit leven en tot leven. Immers Christus wordt niet op 
zijn lege graf vereerd, maar juist in het offer geprezen als de 
Levende. Juist Hij, de onschuldig als zondebok gekruisigde, is de 
Levendmaker. Een heilig offer, dat wil zeggen een heel ander 
offer, dan wat in de wereld eigenmachtig offer genoemd wordt. 
Een gode welgevallig offer, dat wil zeggen een offer dat past bij 
de ontfermingen van God. Wat God behaagt is een gebroken 
geest en een verbrijzeld hart (omdat wij allen medeplichtig zijn 
aan het mechanisme), want alleen zo kan een nieuwe, vaste geest 
ons worden gegeven. 

Offers als gave aan God, om Hem te verzoeken en erkenning te 
betalen zijn in het aangezicht van Christus' offerdood onmoge
lijk. Christus offerde zich om de wereld met God te verzoenen. 
Hij gaf zich voor de wereld, voor de ander. Daarom is het in 
overeenstemming met zijn offer, indien wij onszelf de ander rest
loos wijden, indien wij in gehoorzaamheid aan Hem en in navol
ging van Zijn liefde ons aan elkaar geven. Die toewijding is le
ven-wekkend. Zonder haar komen we om. Maar het kan zijn, dat 
wij ons leven ervoor moeten geven. Daaraan is niets vreemds, 
weten we sinds Jezus' dood. 
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4 

Tegen het konformisme 
(12 :2) 

Door de ontfermingen van God is de gemeente uit het schema van 
de wereld, uit de strukturen van het bestaande, bevrijd: zij is niet 
langer slaaf, maar vrij, niet meer gevangen in de cirkelgang van 
macht en boosheid, maar opgenomen in de beweging van God 
naar Zijn rijk toe. Daarom heeft de gemeente non-konformistisch 
te zijn. Weest niet gelijkvormig! 

De bevrijde slaaf heeft een merkwaardige trek: hij wil terug in de 
slavernij , vrijheid doet duizelen en aanpassing betaalt. Zo hadden 
de Hebreeërs in de woestijn ook vizioenen van de vis, de kom
kommers, het look en de uien, die ze als slaaf aten. Slavernij 
biedt immers een zekere maat van veiligheid. Het is deze trek, 
waar de gemeente niet aan ontkomt. Ook zij heeft de neiging zich 
aan te passen aan de machtsstrukturen van de wereld, want wie 
dat weigert wordt uitgesloten en uitgestoten. Met het schema van 
de wereld is bedoeld: de manifestaties van haar wezen. Dat is: de 
zorg om het bestaan, the struggle for life, wat eten? wat drinken? 
waarmee ons kleden? Zorgen dat je er niet aangaat, je bestaan 
redden tegen elke prijs, ook die van de vrijheid. Het schema van 
de wereld is: macht tegenover macht, kwaad tegenover kwaad. In 
dit schema ben je altijd boven of onder, machtig of onmachtig, 
heer of knecht. En wel altijd heer ten koste van de knecht. Een 
heer die hoe dan ook nooit knecht wil zijn. Of: knecht ten bate van 
de heer en levend van zijn gunsten, die van vrijheid niet durft te 
dromen, maar wel de heimelijke wens koestert zelf ook baas te 
worden. 
Uit dat schema, die manier, dat gedragspatroon is de gemeente 
bevrijd. Het geldt voor haar niet langer. Zij is eruit bevrijd door 
de Heer die Knecht werd en de Knecht die Heer bleek. Jezus is 
immers juist als Knecht Heer en als Heer Knecht. Hij is de grote 
Omdraaier van alle waarden, de grote Revolutionair van Gods
wege. Hij heeft over de machten gezegevierd op een dwaze, een 
ergerlijke wijze, althans in de ogen der wijzen en der vromen. In 
hun oog is deze overwinning een nederlaag. Maar voor de ge
meente die leeft uit de Geest, is het anders: juist omdat Jezus er 
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als gehoorzame slaaf onderdoorging, is Hij overwinnaar. Sinds 
Hem is alles anders. De gemeente is overtuigd, dat Hij op deze 
wijze de aard van de wereld, de habitus van de macht heeft ont
maskerd en openlijk te kijk gezet. Dat is het einde van de mach
ten: ze zijn doorzien. Wie deze verlichting eenmaal heeft gehad, 
kan daar niet meer achter terugvallen, of hij zou iets in zich moe
ten verloochenen. Van nu aan geldt voor de gemeente: niet meer 
meedoen, non-koöperatie. Zij leven nog wel in de wereld, de 
leden der gemeente, zij zijn zelfs aan de gestalte van de wereld 
onderhevig, maar 't is voor hen toch een voorbije zaak. Het loopt 
op zijn eind. De gemeente laat haar gedrag niet door de wereld 
bepalen. Voorzover zij mee doen, doet ze het 'als niet', want zij 
is in Christus een nieuwe schepping, het oude is voorbijgegaan, 
het nieuwe is gekomen: het schema van deze wereld is bezig te 
verdwijnen (1 Kor. 7:29-31 en 2 Kor. 5: 17). 

De grond van de niet-wereldgelijkvormigheid ligt niet in een 
non-konformisme om het non-konformisme; het is geen anar
chistisch principe. De ware grond ervan is de ontferming van 
God. Het is daarom een non-konformisme met een kriterium en 
van daaruit is het ook kritisch. Door de ontferming van God is het 
weten van goed en kwaad en het oordelen opgeheven. Het non
konformisme gaat dan ook vooral in tegen de morele principes 
van de wereld. Die worden met name ontmaskerd. De gemeen
schappelijk erkende moraal heeft de mensen nooit verenigd, 
maar altijd uit elkaar gedreven. De kennis van goed en kwaad 
vervreemdt de mensen van elkaar en het oordelen vanuit die ken
nis maakt ze tot vijanden. Dieper beschouwd blijkt die kennis 
zelfs op vervreemding en vijandschap te berusten. Die komen 
eruit voort omdat zij in de wortel zitten. Kennis van goed en 
kwaad, modem gezegd, is de ideologische reflex van tegenstel
lingen. Het elkaar oordelen vanuit een vermeend beschikken over 
de kennis van goed en kwaad is het geraffineerdste wapen om 
zichzelf buiten schot te houden (Matth. 7:1). Van Karl Marx valt 
te leren, dat de heersende morele ideeën, de ideeën van de heer
senden zijn. Wie de macht heeft bepaalt de moraal en past haar 
toe ten eigen bate. Van Kierkegaard valt te leren, dat in de moraal 
de verborgen wens zit zichzelf te rechtvaardigen en een goed 
(d.w.z. gesust) geweten te hebben. Van Nietzsche valt te leren, 
dat onder de as van de moraal het vuur van het ressentiment 
gloeit. Van Bonhoeffer valt te leren, dat een gesust geweten niet 
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werkelijk een goed geweten is. De eigenmachtige moraal uit zich 
in standpunten. En standpunten zijn machtsposities. Ze drijven 
de mensen uiteen. De moraal doet de mensen de knoet van de 
heerser verinnerlijken. 

Weest niet wereldgelijkvormig, dat wil zeggen: de gemeente 
heeft een andere Heer(ser). De gemeente is bevrijd uit de zonde, 
verlost uit de kennis van goed en kwaad, zij is moralinevrij. Zij is 
losgemaakt uit de slavernij, losgemaakt uit de moedeloze aanpas
sing. Zij heeft weet van een andere stad, waar het Lam het licht is. 
De gemeente is daarom ook vrij van de Sachzwänge (vrij van de 
zg. funktiedwang); kortom: zij leeft niet in de ééndimensionali
teit van een totaal-systeem. Want de gemeente is opgenomen in 
de dynamiek van Gods geschiedenis, in Zijn beweging naar het 
Rijk toe. Het gaat dus niet om een losgeslagen vrijheid, niet om 
vrijheid die om zichzelf draait, maar om een vrijheid-tot, die pas 
van daaruit vrijheid-van is. De vrijheid tot het Rijk, maakt vrij 
van de wezenlijke karakteristiek van de wereld. De gemeente is 
vrij tot God en zo vrij voor en met elkaar, vrij tot dienst aan 
elkaar. Niet de wereld is bepalend, maar dit ene: God in de naaste 
en de naaste in God lief te hebben. Daartoe is de gemeente vrijge
maakt. De heer Christus is dan ook geen nieuwe wetgever, geen . 
bevelhebber en geen machtuitoefenaar. Hij is de Heer àls Knecht. 
Hij oordeelde niet, maar werd geoordeeld (door de bestaande 
moraal en de vigerende wet, die beide kennelijk van de macht 
afhankelijk waren). Hij oordeelt daarom ook niet, maar spreekt 
vrij. Hij heeft hun toegang tot God en elkaar geschonken door de 
barrières te doorbreken. Hij slechtte ze door er zelf op stuk te 
lopen. Zo is Hij goed! Het gebod der vrijheid luidt nu: laat Hem 
goed zijn, leef in overeenstemming met Zijn goedheid. Leef op 
die lijn, in die richting, volg Hem na. En dat houdt in: waar vroe
ger de kennis van goed en kwaad nestelde, woont nu Christus. 
Daarom laat de gemeente zich de wet niet door de wereld voor
schrijven. Zij is vrij - tot dienst. 
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5 

De vernieuwing van het onderscheidingsvermogen 
(12:2) 

De gemeente van Christus ondergaat een metamorfose, een veran
dering niet alleen van uiterlijk, maar ook van wezen: haar onder
scheidingsvermogen, haar geestelijk beslissingscentrum wordt 
vernieuwd. De gemeente is vrijgerpaakt om zich te laten meene
men in Gods beweging naar de nieuwe aeon. Zo is zij ook vrijge
maakt om over alle barrières heen de ander lief te hebben. Zo leeft 
de gemeente in overeenstemming met haar Heer, die zich daarin 
Heer betoonde, dat Hij zich zonder reserve voor de ander heeft 
ingezet, en dat ten dode toe. Dit betekent een totale metamorfose 
van mensen tot christus-lijke, tot messiaanse mensen. Dit is geen 
geïsoleerd, eenzaam menszijn, maar een gemeenschappelijk 
menszijn , mede-menselijkheid: deze mensen vormen tezamen een 
gemeente. Die totale metamorfose houdt in de vernieuwing van 
hun verstand, van hun oordeelskracht, hun onderscheidingsver
mogen. Waar vroeger de eigenmachtige kennis van goed en kwaad 
was gezeteld, woont nu Christus. Het kritisch vermogen krijgt 
daardoor een wezenlijk andere gestalte, wordt karakteristiek an
ders. 
Wij proberen dat anders-zijn enigermate onder woorden te bren
gen. Het eerste is, zoals wij zagen, dat de eigenmachtige kennis 
van goed en kwaad wordt overwonnen en dat er niet meer van 
daaruit wordt geoordeeld. Het beslissingscentrum is niet meer 
gericht op oordelen, maar op doen. De vraag luidt niet langer, wat 
wij ervan vinden of hoe wij erover oordelen, wat anderen doen, 
maar de vraag luidt nu: wat moeten wij doen? Wat staat ons te doen, 
als redelijke eredienst jegens de God van alle ontferming? Daar
mee is een einde gemaakt aan de on-solidariteit van het oordelen. 
Hier blijkt, hoe een riskant ondernemen ethiek wel is, want het 
denken in termen van goed en kwaad leidt maar al te licht tot de 
verdeling van mensen in goeden en slechten, in vrienden en 
vijanden. (bijv: werklozen zijn luie mensen). De subtielste en 
tevens vileinste vorm hiervan is de verdeling in verantwoordelij
ken en objekten van verantwoordelijkheid. Zo is het in de ge
meente niet. Daar zijn allen met en voor elkaar verantwoordelijk 
vanuit hun aangeraakt zijn door Christus. Alles wat Paulus zegt is 
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tot de hele gemeente gericht. De vernieuwing van het verstand 
heeft een doel. Er volgt een zinnetje met 'om te', dat vertaald 
wordt met: Opdat jullie moogt beproeven ... Dat is de zin van de 
verandering. Vanaf nu wordt er niet meer vanuit een vermeend 
weten geoordeeld, maar vanuit een beproeven en onderkennen 
gehandeld. 

De betekenis van het griekse woord, dat wij met beproeven of 
onderkennen vertalen, is: toetsen, keuren, onderzoeken. Bedoeld 
moet wel zijn, dat de vernieuwing van het onderscheidingsver
mogen de mensen van de gemeente in staat stelt in de gegeven 
situatie te toetsen, te beproeven, te onderkennen wat in die situa
tie de konkrete wil van God is om die dan ook te doen. Wat God 
wil is klaar en duidelijk: God wil Jezus! De gemeente evenwel, 
door de vernieuwing van haar geestelijke beslissingscentrum, is 
in staat in allerlei omstandigheden te onderscheiden waarop het in 
concreto aankomt. Die uitdrukking 'waar het op aankomt' wordt 
in Filippenzen 1: 10 gebruikt en daar gaat het ook om het beproe
ven van Gods wil. Beproefd wordt dus waar het hier en nu op 
aankomt als het erom gaat de duidelijke wil van God in Christus 
te volgen en waar te maken. Het gaat dus om beslissingen tot 
konkreet handelen. 

Ik wil de lezer niet onthouden, wat Bonhoeffer in zijn ethiek over 
dit beproeven heeft geschreven. Naast de al door mij geciteerde 
tekst (Fil. 1:10) haalt Bonhoeffer ook nog aan Efeze 5:9 v.v., 
waar staat: wandelt als kinderen van het licht ( ... ), beproevend 
wat de Heer welbehagelijk is. Hier is, zegt Bonhoeffer, geen ge
makkelijke, gevoelsmatige intuïtie bedoeld, zoiets als doen wat 
je hart je ingeeft. Het gaat echt om een beproeven en testen. De 
wil van God kan verborgen liggen onder de vele zich aanbiedende 
mogelijkheden. Er is geen systeem van vastliggende regels, er is 
geen kasuïstiek. De test geschiedt vanuit het hele vernieuwde 
mens-zijn: hart, verstand, waarneming, ervaring, alles doet mee. 
Het is geen zaak van ingeving. Elke morgen is Gods wil nieuw en 
hij moet met alle middelen van de geest gezocht worden. Hoe 
gaat nu dit beproeven? De duidelijke voorwaarde, waaronder het 
geschiedt is de voorafgaande verandering en vernieuwing. De 
gestalte van de oude Adam is overwonnen en vervangen door de 
nieuwe mens, Jezus Christus. Die beproeving geschiedt dus niet 
vanuit het eigenmachtig kennen van goed en kwaad, maar alleen 
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die kan het aan wie zulk oordelen ontnomen is. Alleen zo'n mens 
kan het, die door de liefdes wil van God zelf bepaald en veranderd 
is. God wil Jezus. Maar waarvoor is dan nog dit beproeven no
dig? De wil van God in Christus is niet i~ts gegeven, niet iets 
vaststaands, niet iets beschikbaars. Gods wil in Christus heeft 
deze mensen uit de oude duidelijkheid en zekerheid gegooid - ze 
zijn in zoverre onzeker gemaakt. Het gaat nu om het onderkennen 
waar 't op áánkomt. De oude bronnen van weten omtrent de wil 
van God moeten worden uitgeschakeld. Waar 't op áánkomt is, 
dat de mens dagelijks zich in zijn handelen laat bepalen door dat 
ene: God in Christus. (Hier kan Matth. 6:33 geciteerd worden: 
Zoekt eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en dat 
alles (waar een mens zorg om heeft) zal u bovendien gegeven 
worden). Daar komt het op aan, als het erop áánkomt. Onder deze 
voorwaarde gaat het er dan ook om, werkelijk te beproeven wat in 
een gegeven situatie juist is. Daarbij komt alles in beweging: ver
stand, inzicht, opmerkzame waarneming. Het gebed doordringt 
dan alles. Zelfbedrog moet worden uitgeschakeld. Illusie ook. 
Een geest van nuchterheid dient te heersen: mogelijkheden en 
gevolgen moeten worden doordacht. Dit alles in het geloof, dat er 
een uitweg is, zonder de overmoed dat je alle konflikten kunt 
overwinnen, maar ook zonder de mismoedigheid, die altijd voor 
onoplosbare konflikten meent te staan. Dit alles krijg je niet zo
maar kado per intuïtie, het vergt de inspanning van alle vermo
gens. En dat nu heet beproeven of onderkennen. Het betekent 
ook: God in Christus blijft de richter, blijft degene die oordeelt, 
niet wijzelf. Het gaat niet om krampachtig goede, maar om een 
uitweg, gegaan in goed geweten, hopend op vergeving (om met 
Kar! Barth te spreken). Men is niet op het doen van het goede als 
prestatie gericht. De linkerhand weet niet wat de rechter doet. De 
gemeente is meegevoerd in de vaart van God. Dat leidt echter niet 
tot lichtzinnigheid of onachtzaamheid. Er is wel degelijk ook het 
beproeven van jezelf. De vraag is dan, of Christus werkelijk in 
ons is of Hij staat waar vroeger de eigenmachtige kennis van goed 
en kwaad zetelde. Ook bij die zelfbeproeving kijken we niet naar 
onszelf maar naar Jezus Christus. Hij geeft het antwoord op die 
vraag, niet wijzelf. Wij hebben zelf geen gegeven maatstaf als 
levende persoon. Die zelfbeproeving houdt in, je aan zijn oordeel 
over te geven en juist niet over jezelf en niet over de ander te 
oordelen. Tot zover Bonhoeffer. 
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Misschien is het goed deze beschouwingen tot slot van dit hoofd
stuk te konkretiseren. In denk aan de gelijkenis die ons is overge
leverd in Lukas 10:25-37. In vers 37 zegt Jezus tot de wetge
leerde: ga heen, doe gij desgelijks. Dat slaat terug op de beslis
sing en het handelen van de Samaritaan, die op een gegeven mo
ment alle andere bronnen van kennis van goed en kwaad uitscha
kelt en alleen vraagt: wat moet ik nu doen krachtens de eenvou
dige wil van God. En dan waagt hij zijn leven en helpt. Ook de 
vraag naar de naaste is dan geen struikelblok meer. Al dat soort 
vragen verstommen, want ze zijn gericht op onszelf en niet op de 
Messias in ons. De Samaritaan is de transparant van de Christus 
in ons en daarop is het 'beproeven' gericht. Niet op de vraag, wie 
is mijn naaste? en welke andere ernstige vragen ook die ons tot 
uitvlucht zouden kunnen dienen. De tekenen van Jezus, zijn 
wonderen, zijn genezingen, zijn niet in die zin 'tekenen', dat zij 
iets anders zouden betekenen dan wat zij in het handelen van 
Jezus zijn. Als Jezus geneest is dat een daad van liefde tot de 
ander in aktie. Dat is de verzoening. Als Hij door de vinger van 
God de boze geesten uitdrijft, dan is het Koninkrijk van God over 
ons gekomen (Luk. 11 :20). Zo worden wij door de wil van God in 
Christus opengemaakt voor de ander, worden verzoend met God 
en de naaste, raken op drift naar het Rijk. En die waarheid hebben 
wij in het beproeven wat ons te doen staat te laten gelden. 
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6 

De wil van God 
(12:2) 

Beproefd moet worden, wat de wil van God is. Wij hebben al een 
en ander maal gezegd: God wil Jezus. De wil van God is dus: 
eenvoudig, klaar en duidelijk. Toch heeft Paulus drie woorden 
nodig ons de wil van God inhoudelijk te karakteriseren: het goede 
en welbehagelijke en volkomene. (Wij kunnen dit ook als een 
bijstelling bij de wil van God nemen en dan moeten we vertalen: 
de wil van God, die goed en welbehagelijk en volkomen is. Ik 
volg die vertaling niet, maar ze is mogelijk. Voor de uitleg is het 
verschil m.i. gering, zo niet afwezig). De eenvoudige wil van 
God wordt dus in een drieslag gekend. In het beproeven wat Gods 
wil hier en nu konkreet is, hoe hij gedaan moet worden in de 
materialiteit van de geschiedenis, gaat het om een drievuldig
heid. Wij hebben hier het ethische spoor van de drie-eenheid voor 
ons: geloof, liefde en hoop. Wij gaan deze drieslag na in zijn 
betekenis. 

Gods goedheid is het inbegrip van drie dingen. Als wij één van 
deze drie betekenissen wegnemen, is Gods wil niet meer goed. 
Wat alleen maar juist en recht is, maar niet welbehagelijk (vrien
delijk, liefdevol) en heilzaam (volmaakt) is niet echt goed. Wat 
alleen maar vriendelijk (welbehagelijk, liefdevol) is, maar niet 
recht (juist) en niet heilzaam, is ook niet goed. En heilzaam of 
volkomen kan niet iets zijn, dat niet tegelijkertijd ookjuist (recht) 
en vriendelijk (welbehagelijk) is. God richt het rechte op, Hij 
doet het juiste, het gepaste, Hij schept orde. Hij is daarbij echter 
bewogen door zijn liefde, zijn vriendschap, zijn ontfermingen. 
Hij bewerkt zo het heil, de redding van de mens. Deze goede 
beslissing van God komt ons tegen het ene gebod van God. Het 
gaat erom dit ene gebod in zijn drievuldige goedheid te gehoorza
men. Van hieruit worden wij verantwoordelijk gemaakt. Verant
woordelijk daarvoor, dat werkelijk aan de ander het rechte, 
vriendelijke en heilzame geschiedt. Het is niet zo, dat nu eens het 
ene, dan weer het andere van ons gevraagd wordt. Gods gebod is 
in de eenheid van zijn drievuldigheid goed. Wij mogen dat niet in 
vakjes opsplitsen. Bijvoorbeeld het rechte voor het uiterlijke le-
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ven en het liefdevolle voor het innerlijke. Of: het rechte in de 
staat, het liefdevolle in de kerk. Of: het rechte in het natuurlijke 
leven, het liefdevolle in het christelijke leven. Neen, het is altijd 
het ene gebod in zijn drievoudige goedheid. Praktisch liggen hier 
natuurlijk enorme spanningen, die ons in nood brengen. Maar wij 
mogen van die nood geen deugd maken. Wij mogen de spannin
gen niet uitspelen tegen de eenheid van deze drieslag. Gehoorza
men is de goedheid van de wil Gods in zijn volledigheid als waar
heid laten gelden en die niet opsplitsen. Paulus geeft de drie as
pekten maar één lidwoord mee. Hij spreekt van 'het-goede-en
welbehagelijke-en-volkomene'. Elke breuk hierin i~ pijnlijk. 
Zo'n breuk kan geen uitgangspunt zijn voor een opdeling van 
verantwoordelijkheden in de ethiek over verschillende ruimten. 

Die neiging bestaat wel in de ethiek. Wij wezen al in die richting 
door enkele voorbeelden van tweesporigheid te noemen. Daar 
komt uit voort, dat de ethiek vaak halfhartig heen en weer pendelt 
tussen recht en liefde, terwijl de eschatologische dimensie wordt 
verwaarloosd. Het is weer Bonhoeffer die ons hier helpen kan. 
Hij sprak in dit geval van het denken in twee, statisch tegenover 
elkaar gestelde, ruimten. De ene ruimte is christelijk, bovenna
tuurlijk, heilig, goddelijk en de andere ruimte is werelds, natuur
lijk, profaan, onchristelijk. Ethisch gaat het dan altijd om de 
rechte betrekking van die twee delen tot elkaar. Wij vinden dat 
terug in het zogenaamde natuur-genadeschema, maar ook in de 
twee-rijken-Ieer. Kortom: altijd weer wordt de zaak van Christus 
tot een partiële, provinciale aangelegenheid binnen een veel ho
ger, omvattend geheel van de werkelijkheid. Dat betekent, dat er 
met andere werkelijkheden wordt gerekend dan de ene werkelijk
heid van Christus, de ene wil van God in Christus. 

Het gaat Paulus inmiddels in de drieslag juist om de eenheid. 
Deze drieslag is er juist omdat de twee één zijn: recht en liefde 
konvergeren in de volmaaktheid. De drieslag m.a. w. is niet sta
tisch, zoals de twee-heid, maar is dynamisch. Steeds gaat het om 
het geheel. Daarheen wijst dat begrip 'volmaakt': recht en liefde 
tezamen staan gericht op het volmaakte, waarin ze samenvallen. 
Daarom kunnen recht en liefde ook niet statisch over twee ruim
ten verdeeld worden. 

Het goede, dat is: het rechte, het zakelijkjuiste, het ordelijke. Tot 
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het beproeven van de wil Gods behoort ook het inzicht in de wer
kelijkheid, de analyse, de zakelijke waarneming, kennis van de 
samenhangen, overweging van mogelijkheden en gevolgen. Het 
gaat altijd ook om het juiste, het treffende, het rechte. Maar dat 
betekent niet dat dit juiste eenvoudigweg uit de bestaande werke
lijkheid is af te lezen. De wil van God laat zich niet uit (wel: in) 
het zijnde kennen. Gods wil is niet als yorm of als orde aan het 
gegevene opgedrukt. Er komt geen gebod uit de wereld op ons af. 
Als wij dat wel menen te vernemen, dan komen wij onder de 
terreur van de wetmatigheid, de funktiedwang (wat de duitsers zo 
fraai noemen: de Sachzwänge). Dat is een zakelijkheid die om
slaat in onzakelijkheid. Niet het bestaande geeft ons aan wat recht 
en juist is, maar wij mogen, in het bestaande verkerend, geloven, 
dat de schepping goed is, dat wil zeggen: geschapen tot objek
tieve grond van het bondgenootschap van God met de mensen, en 
dus: geschikt en geëigend om materiaal van gehoorzaamheid te 
zijn (hoezeer het ook door ongehoorzaamheid geperverteerd is). 
Daartoe moet de werkelijkheid in haar mogelijkheden en onmo
gelijkheden onderzocht worden. Daarom mag ook het zoeken 
van het juiste en rechte, de zakelijke afweging, niet losgemaakt 
worden uit de trits: het geschiedt terwille van de liefde in haar 
heilzaamheid en terwille van het heil als zege der liefde, dat wij 
naar het rechte en juiste zoeken. Dat geldt van alle wetenschap
pen, in haar spits hebben zij op liefde en heil gericht te zijn. Het 
geïsoleerde juiste (de wetenschap is soms zo verwaten dit reeds 
'waar' te noemen!), het geïsoleerde zakelijke verwordt tot een 
demonie! 

Het welbehagelijke, dat is: het welluidende, het liefelijke, dat 
God behaagt. Tot het beproeven van de wil van God behoort ook 
onderkennen wat werkelijk liefdevol, hartelijk van mens tot 
mens, wat werkelijk toegewijd is. In de kern gaat het om de 
liefde: die is de meeste. Maar zij kan niet worden losgemaakt van 
het rechte en juiste. Liefde zonder die zakelijkheid verwordt tot 
sentimentaliteit, tot gratuite gevoeligheid. Die vindt dan meteen 
ook in een aparte ruimte plaats: in het innerlijke, het intieme, in 
de sfeer van het heilige. De liefde wordt dan het alibi om elders de 
hardste zakelijkheid', het meest gevoelloze recht en de koudste 
funktiedwang te laten heersen. Zo mag het niet zijn! Immers het 
heil en de volmaking gelden de hele werkelijkheid, de hele ge
schiedenis. Recht is er terwille van de liefde en de liefde schept 
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recht, opdat de volmaaktheid gestalte krijgt. De liefde mag 
daarom noch van het rechte, het juiste, het zakelijke, noch van 
het heilzame en volmaakte worden geïsoleerd. De gemeente 
heeft er weet van, dat God in Christus de wereld liefheeft en niet 
alleen de uitverkorenen. 

Zelfs nadat wij dit gezegd hebben, zouden wij nog kunnen terug
vallen in de dubbelzinnigheid van recht en liefde, staat en kerk, 
maatschappij en intimiteit, natuur en bovennatuur, uiterlijk en 
innerlijk. Nog eenmaal moeten wij er alle nadruk op leggen, dat 
er naast het geloof in God de Vader en daarmee in de mogelijk
heid het rechte en goede te treffen, en naast het geloof in God de 
Zoon en daarmee in de mogelijkheid elkaar oprecht lief te hebben 
over alle barrières heen, er als derde dimensie ook is: het geloof in 
God de Heilige Geest, de verlosser, die die beide heelmaakt tot 
één, in Gods Rijk. In het punt omega van de Geest vallen recht en 
liefde samen. De Geest gaat van de Vader en de Zoon gelijkelijk 
uit. Beproeven van de wil van God is altijd ook het bedenken van 
die toekomstige integratie. Zeker, ons handelen is gebroken, de 
accenten wisselen, wij houden de spanningen tussen de twee 
ruimten niet uit, maar van deze nood maken wij geen deugd. Wij 
maken de spanning niet tot een statische tegenstelling en spelen 
haar niet uit tegen de éne wil van God, want wij geloven in de 
Heilige Geest, die volmaakt. Hier hebben wij weer te doen met de 
niet-gelijkvormigheid aan het schema van de wereld, de niet-aan
passing aan de dubbelzinnigheid, Pas waar recht tot liefde en 
liefde tot recht is geworden, heerst sjaloom. In dat perspektief 
leven wij hier en nu in de ondragelijke spanning tussen recht en 
liefde. De gemeente v'erdraagt dat onverdragelijke. Zij lijdt er
aan. In dat lijden richt zij een teken op van de toekomende vrede. 

Tenslotte moeten wij ook nog bedenken, hoe verwoestend de 
verabsolutering van de derde dimensie (de hoop op het vol
maakte) is. Als wij de hoop verabsoluteren wordt zowel het recht 
als de liefde om zeep geholpen. Leszek Kolakowski (1967) heeft 
in dit verband van 'misbruik der eschatologie' gesproken. Hij 
hangt zijn beschouwing op aan een leuze in de straten van War
schau, die luidt: TBC vertraagt de wederopbouw. Hij vindt dat 
ontmaskerende plakkaten. Alsof genezing van TBC, hoewel een 
middel tot een doel, niet ook een doel in zichzelf is. Zijn konklu
sie is: de dag van morgen heiligt de dag van heden als hoop op 
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hem, maar de dag van heden wordt tot nacht, als hij niet ook doel 
in zichzelf mag zijn, als hij niet de horizon is van de reeds afge
legde weg. Dit raakt aan wat ik bedoel met de isolering van de 
hoop. J. Moltmann (1984) zegt verwante dingen. Hij schrijft: de 
messiaanse dynamiek van het voorlopige maakt de sterkte van 
Amerika uit, maar het provisorische leven is ook de zwakte van 
Amerika. Het leven als experiment van de hoop laat ons in een 
toestand van zweving. Zo wordt het werkelijke van zijn waarde 
beroofd. Alles is voorlopig. Als christen met de amerikaanse 
droom leven moet wel betekenen, dat we de dynamiek van het 
voorlopige verbinden met het pathos van het definitieve en uit
eindelijke en in plaats van de experimentele levensstijl een le
vensstijl ontwikkelen, die het experiment van de hoop met de· 
overgave van de liefde verbindt. Alleen als wij het leven hier van 
ganser harte leven kunnen en liefhebben en wegschenken, ver
trouwen we werkelijk op de opstanding van de gekruisigde Chris
tus. Tot zover Moltmann. Kolakowski's kritiek op het kommu
nisme konvergeert met Moltmann's kritiek op het westen. De 
kern is: de derde dimensie van de hoop mag niet verabsoluteerd 
worden. Zij mag niet losgemaakt worden van de liefde. Anders 
raakt alles in een toestand van zweving en verzuimen wij het 
leven hier en nu. En dat is ook een vorm van ongehoorzaamheid. 

Wij worden door het woord, dat Paulus gebruikt voor volkomen, 
herinnerd aan Jezus' woorden uit de Bergrede: weest jullie vol
maakt, zoals jullie Vader in de hemel volmaakt is (Matth. 5:48). 
Leerlingen van de Messias leven bij wat voor de mensen onmo
gelijk is, maar mogelijk bij God. Zij leven bij de àndere moge
lijkheid. Zij staan en gaan in het perspektief der volmaaktheid; de 
richting daarheen is bepalend voor hun levenswijze. Jezus citeert 
de tora uit Deuteronomium 18:13 waar staat, dat de israeliet vol
maakt moet zijn voor het aangezicht van de Heer zijn God. De 
septuaginta (griekse vertaling van het zg. Oude Testament) ge
bruikt hier hetzelfde woord als Paulus in Romeinen 12:2. Het 
gaat terug op een hebreeuws woord (tarnim), dat betekent: volle
dig, gaaf, volkomen, rechtschapen. Een offerdier bijvoorbeeld 
heeft zo te zijn. Bij Paulus geldt dat ook zo van hen die zichzelf 
als een levend offer hebben te geven: zij dienen gaaf, oprecht, 
rechtschapen te zijn. Dat wil zeggen: reeds nu, in alle gebroken
heid, zijn ze die ze zullen zijn. Ze staan gericht op het eschaton. 
Gods volmaaktheid is geopenbaard juist in de gebrokenheid van 
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het kruis, waaraan Jezus zich gaf als levend offer, waaraan Hij 
verscheurd werd omdat Hij de liefde niet prijsgaf voor het recht 
en het recht niet voor de liefde. Daarin was Jezus volmaakt, 
daarin was Hij gaaf, daarin was Hij volkomen. Hem daarin na
volgen is volmaakt-zijn zoals God volmaakt is. Die integriteit 
wordt door Paulus van de gemeente gevraagd. Vredestichters le
ven op die eenheid toe, ook al worden ze er nu en hier door ver
scheurd. Daarin zijn ze 'gaaf'! 
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7 

Bescheidenheid 
(12:3) 

Wij mogen het volmaakte, waarin het rechte en liefdevolle sa
menvallen gerust het humane noemen, het humane zowel in de 
gezindheid als in de struktuur. Daarmee wordt het echter niet 
gemakkelijk te konkretiseren in de daad. Ook al noemen we het 
het humane, dan blijft het daarin toch gaan om het zoeken van het 
Rijk Gods en zijn gerechtigheid, een zoeken van de andere moge
lijkheid, een beproeven van Gods wil en ook een roepen uit de 
diepte: wat moeten wij doen? Het antwoord ligt nergens in regels 
vast. Waar zouden we die vandaan moeten halen? Welk gezag 
zouden ze hebben? Wie kan ze afdwingen? Het antwoord moet 
steeds weer in een horend geloven vernomen worden. Het is ze
ker waar: God wil Jezus, en dat wil zeggen: Gods wil is op het 
humane gericht, want Hij werd immers zelf mens (dat is Gods 
humanisme), maar het blijft toch ook Góds wil, die gezocht, be
proefd, bevraagd moet worden, die niet in onze hand staat, niet in 
formules of wetten vast te leggen is, maar oplicht in en onthuld 
wordt in de weg en het werk, het lot en de daad, het lijden en 
sterven van Jezus Christus. De praxis der humaniteit is geen men
selijke vanzelfsprekendheid, maar is ons als aan vervreemden, ja 
vijanden, voorgeleefd door Hem. Van de gemeente wordt ge
vraagd desgelijks te doen! Niet hetzelfde nogmaals (aanvulling is 
niet nodig), maar het overeenkomstige opnieuw, niet Hem imite
rend, maar 'Hem navolgend op zijn weg. 

De eerste inhoudelijke aansporing van Paulus klinkt op het eerste 
horen wat mak: koestert geen gedachten hoger dan u voegen, 
maar gedachten tot bedachtzaamheid. Zo tam is het evenwel niet 
als we de woorden horen in hun kontekst. Het gebruikte woord 
betekent inderdaad hóóg-denken, gepaard aan een zekere trots. 
En dat is een vorm van het doel missen. Te ver geschoten, te hoog 
gemikt, is ook mis! Het gaat erom het denken geheel en al te laten 
bepalen door de dingen, waarvan in het voorgaande sprake is. 
Het gaat om een redelijke eredienst, zo gaat het ook om een rede
lijk denken. Of wel: een denken om wijs te denken, denken dat 
bedenkt wat bedacht moet worden, zakelijk, passend. In Filip-
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pen zen 2:5 zegt Paulus het zo: weest daarop bedacht onder elkaar 
wat je in Jezus Christus voor ogen staat, weest georienteerd op 
het messiaanse gebeuren in Hem. Dat is wijs, al komt het de 
grieken als een dwaasheid voor. Het is namelijk geen orientatie 
op het 'hogere', maar op de nederdaling van God in Christus, op 
de ontlediging, de vernedering van Christus, de weg van God in 
den vreemde, waarop Hij zich aan mensen, ja aan een gehoor
zame slaaf gelijk maakt. Dat is weer die wonderlijke volmaakt
heid van Israels God. De zich volmaakt wanende, naar hogere 
volmaaktheid strevende mens wil daar graag bovenuit. Het is 
daartegen, dat Paulus de gemeente ten scherpste waarschuwt. 

Na uitdrukkingen als 'offer van de lichamen', 'non-konformisme 
aan de machtswereld' en 'vernieuwing van het onderscheidings
vermogen', na al deze grote woorden, klinkt Paulus' vermaan 
aanvankelijk wat mak. Maar het is zeker de bedoeling om die 
grote woorden te laten staan. Zoals gezegd: te hoog mikken, is 
ook mis. Dat is een gevaar dat Paulus niet gering acht. De mens is 
maar al te graag een machtsfiguurtje, hij wil graag uitsteken bo
ven een ander en zitten op de ereplaats. Ik zou de passage willen 
verhelderen met het evangelische verhaal, dat wij vinden in Mar
kus 10:35-45 (par.) Alsje groot wil worden in de gemeente, zulje 
aller dienaar hebben te zijn, wie er de eerste wil zijn, zal aller 
slaaf moeten worden. Dat is het antwoord op de vraag van de 
zonen van Zebedeus (volgens Matth. 20:20 van hun moeder) om 
te mogen meeregeren in het messiaanse Rijk. In de gemeente 
moet het machtsinstinkt worden afgelegd. Je hebt er van je paard 
afte komen, van het paard vanje inbeelding, van het paard vanje 
gelijkhebberij, van je ijdelheid, van je Streberei... In de ge
meente geldt: naar de mate van het geloof dat ieder is toebedeeld. 
Dat is het kriterium en niets anders. Kortom: je moet er je plaats 
weten. Het is Jezus' gezelschap waardoor de ruimte wordt be
paald. Hij is Heer als knecht, Koning als dienaar, Eerste als laat
ste. In die ruimte geldt dus geen 'hoger op', geen carrière, maar 
inschikkelijkheid en bescheidenheid volgens de maat van het toe
bedeelde geloof. Het is allerminst tam wat hier wordt gezegd. De 
wezenlijke machtsstruktuur van de wereld wordt doorbroken. In
binden! is het parool. De leden van de gemeente moeten af van de 
'woelingen der hogere bedoelingen' (Jan Wit), af van de diepzin
nigheid, van het komplexe realisme en van het hoogdravende 
idealisme. Ze worden op hun plaats gezet om daar eenvoudig te 
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zijn wat ze zijn: mens van de Messias Jezus, Christus-lijke mens. 
God wil Jezus. Daarom bepaalt Jezus het koördinatenstelsel van 
de ruimte die gemeente heet. 

Op het station van Woerden hing een affiche van een instituut dat 
vroomheid propageert. De tekst luidde: 

De wereld gaat voorbij 
en haar begeerlijkheid, 
maar wie de wil van God doet 
blijft in eeuwigheid ... 

Zulke teksten aanplakken heeft eigenlijk iets blasfemisch, waar
door zij ook reaktie oproepen. De muurschrijver had er met vilt
stift achter gezet: ' ... een kluns! Doe wat je voelt en je bent 
mens!' Dat brengt een modem levensbesef heel precies tot uit
drukking. Het is zelfs vanuit Paulus niet helemaal onherkenbaar: 
men wil kennelijk non-konformistisch leven, men wil weg uit de 
gelijkgeschakelde totaliteit. Daartegenover wordt dan evenwel 
de wilde vrijheidsdrift van het individu gezet, die zonder pardon 
tegen al het gevestigde en bestaande storm loopt. Wij hebben hier 
duidelijk met een reaktie te doen op de vervreemding, het indi
vidu aangedaan door de falende wet, de onrechtvaardige orde en 
de dubbelzinnige moraal; althans zo is het in de beleving. De 
totaliteit, waartegen men zich afzet, is gesymboliseerd in God. 
God is de garant van wet en orde; Hij is die totaliteit. Hij is het 
almachtig sluitstuk van het gevestigde. God is dus de vernietiger 
van de vrijheid; Zijn wet en orde geven geen bescherming en geen 
veiligheid, maar ontnemen je welje vrijheid. Wie Gods wil doet, 
blijft een kluns. Doe gewoon wat je voelt en je bent mens! 

Waar komt die voor onze tijd zo karakteristieke wilde vrijheids
drift vandaan? Zij stamt van de verlichting, maar wel de verlich
ting zoals die in onze kultuur is doorgeslagen, ja zelfs voor een 
deel in zijn tegendeel omgeslagen. Sinds de verlichting zit ons 
onze zelfbeschikking (onze autonomie) hoog: de mens aanvaardt 
geen vreemde wet boven zich, maar stelt zichzelf de wet. Na 
eeuwen onderdrukking en vervreemding, weet de mens zich ein
delijk vrij en is eindelijk zichzelf. 
Is nu deze autonomie-gedachte op zichzelf een 'hoger denken dan 
de christenmens past?'. Dat is vaak gezegd, maar het is niet zo. 
De zaak is ingewikkelder. In de eerste plaats: ook voor Paulus is 
God gebod geen vreemde, geen vervreemdende wet. Daar is zijn 
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begrip van God ook niet naar. God is voor hem niet de garant van 
de totaliteit, maar de God die in Christus door de totaliteit is heen
gebroken en ons opneemt in zijn bevrijdingsgeschiedenis. In dat 
perspektief geldt, wat ook de profeten al verwachtten: God zal 
zijn alles in allen, Gods wet zal in de harten zijn geschreven (vgl. 
Jer. 31:31). In de tweede plaats: de oorspronkelijke gedachte van 
de autonomie of zelfbeschikking betekent zeker niet, dat de indi
viduele mens de kans moet krijgen of grijpen om eenvoudig zijn 
driften en neigingen te volgen. De grote filosoof Kant zag in zo' n 
overheerst worden door eigen lust juist heteronomie (vervreem
ding!): zelfbeschikking gaat bij hem samen met plicht en de plicht 
gaat, zo nodig, tegen lust en neiging in. 
Als er één filosoof van de verlichting duidelijk maakt dat autono
mie geen zelfgenoegzaamheid betekent is het wel Kant. De mens 
toont zich daarin autonoom, dat hij zijn wil door de geest (Ver
nunft) laat bepalen en dat betekent ethisch, dat hij zich boven zijn 
eigen begeerte verheft en zich stelt op algemeen standpunt. Die 
hoge gezindheid is bij Kant het enige dat goed mag heten. Hij 
heeft getracht aan de autonomie inhoud te geven door het stellen 
van twee grondregels: de diepste motivering van je handelen 
moet een principe van algemene wetgeving kunnen zijn, en: be
handel de ander in je eigen persoon en in de persoon van anderen 
nooit alleen als middel, maar ook als doel in zichzelf. Kants op
vatting houdt in, dat de mensen in zelfbeschikking zichzelf de 
wet stellen en zo een gemeenschappelijk morele wereld in stand 
houden. Het hoogste goed was voor hem een sociale werkelijk
heid. 
Hoe komt het nu, dat het individueel streven naar geluk, het naja
gen van eigen lust en drift, het ongebreidelde volgen van eigen 
ambitie (tegen Kant in!) tot motief van ethisch handelen worden? 
Doe wat je voelt en je wordt mens! Dat komt, omdat er een dub
belzinnigheid in de verlichting zit, die Kant verwaarloosd heeft. 
Zelfbeschikking is het ideaal van de demokratische burger. Maar 
dit ideaal strookt niet met de ambitie van de opkomende bour
geois, die zich echter wel van deze ethiek meester maakt. De 
vraag aan Kant moet luiden: is de mens in feite in staat en echt 
bereid zijn wil door de geest te laten bepalen? Is hij in staat en 
bereid de anderen werkelijk in zijn denken op te nemen? Is hij zo 
in de realiteit van zijn zo-zijn niet overschat? Wordt de autonomie 
van de rationale wil niet te gemakkelijk verondersteld? Zal in 
feite de egoïstische, individualistische begeerte zich niet van de 
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autonomie meester maken? Wij kunnen de vraag ook anders stel
len. Kant wil de ander altijd ook als doel in zichzelf zien (dat is 
zijn menselijke waardigheid), maar is de ander in ons systeem (in 
het schema van de wereld) niet al lang tot knecht, tot slaaf, tot 
middel verlaagd? (Inderdaad waren de franse revolutionairen 
blind voor het opkomen van de vierde stand, met uitzondering 
van Babeuf). Is bij Kant die ander niet veel te veel een' gedachte
ding' , op wiens standpunt je je stelt, maar die in de materialiteit 
van zijn bestaan, in zijn nood niet wordt ontmoet? 
Hier ligt de oorzaak van het doldraaien van het vrijheids- en auto
nomiebegrip. Zo werd het tot een vijgeblad van egoïsme, tot een 
vrijbrief voor individualistisch najagen van eigen geluk, tot een 
alibi voor winstzucht. En is het geen grenzeloos optimisme van 
zo'n wilde jacht van lust en neiging van allen tegen allen te ver
wachten, dat er een goede maatschappij uit resulteert? 
Dit soort vrijheid leidt tot isolement, het maakt eenzaam. Het is 
een autonomie die verworden is tot een heteronomie der be
geerte, een vrijheid zonder de ander. Op die vrijheid wordt gewed 
om ermee tegen de wereld en haar strukturen op te tomen. In 
naam van die vrijheid wordt alle gezag, alle wet, alle orde ont
kend. Dat is de anarchie die onder het liberalisme broeit. Alle 
bindingen worden opgezegd en met alle bindingen ook de over
gave aan elkaar. Alle afhankelijkheid (ook de vrijwillige) wordt 
opgezegd. En daarmee ook alle zorg voor elkaar. Wij willen de 
ander niet meer, maar alleen nog een bevredigende 'relatie', die 
dan straks natuurlijk niet meer bevredigdend is. Alleen de zelfbe
vestiging blijft over. En die kan elk moment omslaan in zeI font
kenning. Ook dat recht eisen we op! God kan niet anders worden 
gezien dan als het inbegrip van het hele vermaledijde systeem, de 
totaliteit, waardoor het individu wordt vermalen. Woedend stelt 
het individu daartegenover, als een driftige Micky Mouse, zijn 
eigen totale vrijheid. Eenzaam blijft hij achter. 
Hier hebben wij te doen met een moderne vorm van gedachten 
hoger dan ons voegen. Gedachten, die niet passen bij de staat van 
een messiaans mens. Paulus spreekt over een andere vrijheid, 
niet een vrijheid als woede tegen de wereld, maar een vrijge
maakt zijn uit het schema van de wereld tot dienst aan Christus 
Jezus. Vrijheid die ontspringt aan de wisseling van heerschappij. 
Geen lege vrijheid dus, maar gevulde vrijheid om een in de bewe
ging naar het Rijk toe opgenomen mens te zijn. Dat geeft een 
denken tot bedachtzaamheid, tot wijsheid, een gerichtheid op 

38 



Christus als wijsheid van God. God zelf heeft in Christus de 
strukturen van de wereld, alle barrières tussen mensen opge
ruimd, de totaliteit doorbroken. God is niet de garant van wet en 
orde, maar Hij is allereerst de grote Bevrijder en zo schept Hij 
vrede. Dat gebeurde niet in naam van een losgeslagen, vrij indi
vidu, maar in naam van Jezus, die de schare liefheeft, de onder
gekomenen opzoekt en de zieken geneest. Dat deed Hij niet als 
individu, als grote Enkeling, als held, maar door in volstrekte 
solidariteit met de zwakken en de kleinen, de zondaars tegen wet 
en orde, méé te lijden. Hij kocht hen vrij door het offer van zijn 
leven, zijn liefde ten dode. Dat is de waarachtige vrijheid die ons 
voegt. Dat bepaalt ons denken tot bedachtzaamheid. En zó geldt: 
naar de mate van het geloof aan een ieder toebedeeld. Niemand 
wordt overvraagd, want het geloof is uit het gehoor, dat stukje bij 
beetje leert verstaan wat ons gegeven en wat ons opgegeven is. 
(Bij vers 16, voegt u in het nederige, komen we op deze dingen 
terug). 
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8 

Het lichaam van Christus 
(12:4,5) 

Als Paulus de vraag-beantwoordt, wat ons te doen staat als we 
heiden-àf zijn, als we zijn opgenomen in de beweging van God, 
dan adresseert hij zijn woorden aan de gemeente. Het is de ge
meente, die tot de messiaanse praxis wordt geroepen. De roeping 
van ieder afzonderlijk wordt uit het geheel verstaan en niet 
andersom. Hij spreekt over die praxis in geestelijke en lichame
lijke termen; daartussen is geen tegenstelling. Hij heeft het over 
de vernieuwing van het verstand, van het onderscheidingsvermo
gen èn over het levende offer van de lichamen als bij de messi
aanse staat passende existentiële eredienst. Die twee lijnen ko
men samen in de gedachte, dat de velen tezamen één lichaam zijn 
in Christus. Dat moet ons thema thans zijn: de gemeente als li
chaam van Christus. Misschien moeten we het zelfs omdraaien: 
het lichaam van Christus als gemeente. Bonhoeffer spreekt in zijn 
Sanctorum Communio herhaaldelijk van: Christus als Gemeinde 
existierend. 
De opgave is daarbij niet geringer dan de gave. Het gaat om 
grensverleggende praxis, over overstijging van het haalbare, om 
de àndere mogelijkheid. Het koninkrijk Gods is geen ideaal, het 
is evenmin maakbaar. Het is de in Christus gegeven werkelijk
heid. In Christus gegeven, dat wil zeggen in zijn kruis en opstan
ding, zó en niet anders gegeven. De praxis bestaat daarom in het 
levende offer van het lichaam, want alleen zó, homeopathisch om 
zo te zeggen, wordt bij elkaar gebracht wat in deze wereld ver
scheurd ligt. Dat betekent: verscheurend lijden! Deze praxis be
oogt geen direkte successen. Christenen zijn geen 'Macher' . 
Deze praxis is significatief, teken-matig. Zij vindt haar recht
vaardiging niet in zichzelf, maar is open naar de toekomst, ver
wijzend, hopend. Daarvoor zijn wijsheid, bescheidenheid, vol
harding en geduld vereist. 
Wij moeten in dit hoofdstuk spreken over het subjekt van deze 
praxis. Dat is: de gemeente, en wel de gemeente als lichaam van 
Christus. De gemeente wordt door Paulus inderdaad met een li
chaam vergeleken. Niet alleen hier, maar uitvoeriger nog in lKo
rinthe 12. Met dat beeld van het lichaam gaan we sinds de Ro-
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mantiek graag op de loop. Wij gaan het dan hebben over de 
schone harmonie in het organisme, de rijkdom en de gescha
keerdheid ervan, de bloei en de groei, de zelfontplooiing tot vol
maaktheid en wat dies meer zij. Zo kun je dan tenslotte de 
innig-warme, harmonieuze gemeenschap stellen tegenover de ui
terlijk-koude en vijandige maatschappij. Zo hebben F. Schleier
macher en, in zijn navolging, Ferdinand Tönnies gesproken. Hoe 
konservatief dat kan uitpakken, is bekend. Voor Paulus inmid
dels ligt de zaak heel anders: hij had met het beeld van het lichaam 
iets anders op het oog. 
Zeker, Paulus vergelijkt ook. Het gaat hem om de afstemming 
van de leden van het ene lichaam op elkaar om zo tezamen dat 
lichaam in eenheid te zijn. Maar Paulus' vergelijking rust op een 
werkelijkheid. Zij is niet willekeurig. Hij argumenteert niet van
uit een beeld, maar hij wijst een werkelijkheidsstruktuur aan. 
Omdat de gemeente het lichaam van Christus is en Christus als 
gemeente existeert, daarom kan de gemeente ook met een li
chaam en zijn leden vergeleken worden. Voorop blijft staan: 
Christus als de vleesgewordene, die zich lichamelijk heeft geof
ferd om de liefde te voleindigen, is de konkrete presentie van 
Gods ontfermende beweging. De gemeente volgt haar Heer na op 
die wegen stelt zich tot een levend offer. Zo is zij zijn lichaam. 
Dat is niet bij wijze van spreken zo, maar dat is de werkelijkheid. 
Pas van hieruit kan er dan enige vergelijking gemaakt worden. 
Dat is dan geen willekeurige, maar een in de werkelijkheid veran
kerde gelijkenis. 
Hier en in 1 Korinthe 12 doet Paulus niet anders dan maar één 
vergelijking trekken: het ene lichaam bestaat uit vele leden, maar 
die zijn allemaal zo op elkaar afgestemd, dat zij op zinvolle wijze 
dat ene lichaam vormen. Elk lid is georienteerd op alle andere 
leden en zo op het ene lichaam. Dat klinkt voorlopig tamelijk 
formeel, maar ook dan houdt het al veel in. Uitgesloten is, dat het 
hier zou kunnen gaan om machtsvorming, belangenbehartiging, 
wederzijdse bewondering of vrijetijdsbesteding. Hier komen 
geen mensen bijeen om een vuist te maken vanuit een gemeen
schappelijk belang of streven of om een klub van gelijkgezinden 
te vormen. Integendeel! de enkelingen zijn leden, dat wil zeggen 
ze zijn wat ze zijn door en in het ene lichaam, de gemeente. Hun 
zijn ontvangen zij van de gemeente. Zij brengen dat niet mee, 
maai ontvangen het als een nieuwe kwalifikatie; van nu aan zijn 
ze lidmaat van het ene messiaanse lichaam. Het nieuwe zijn 
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wordt hun door de ontfermingen van God geschonken. Het is 
genade. Charis (= genade) die overigens uitwaaiert in charismata 
(= genadegaven). Dat betekent kennelijk dat in hun nieuwe zijn 
hun oude zijn wordt meegenomen, maar veranderd en geheiligd 
en in zoverre niet alleen opgeheven in de zin van afgedaan (ook 
dat zit er in), maar vooral ook in de zin van op hoger plan be
waard, gered, verheven. De gemeente is immers ook een samen
werking van charismata: de leden zijn op elkaar afgestemd. Ieder 
wordt er door Christus gedefinieerd, maar ook worden ze door 
elkaar gedefinieerd. Dat is niet iets anders, want Christus is:für 
Andere dasein, er-zijn voor anderen. De gemeente is een afge
stemdheid op elkaar in gemeenschappelijke beschikbaarheid tot 
dienst aan de naaste. De gemeente is dus in de beste zin van het 
woord een ensemble van charismata. 
In Johannes 20: 19-23 vinden wij in verhalende vorm dezelfde 
momenten terug. Jezus verschijnt er als de opgestane Gekrui
sigde, als het levende offer en toont de wonden in zijn lichaam. 
Hij maant daarmee zijn angstige leerlingen tot sjaloom. En blaast 
Geest en charisma op hen, zeggend: ontvangt de Geest! 
In een ensemble komt het erop aan, dat er een zinvolle afstem
ming is op elkaar tot één dienst in onderlinge afhankelijkheid. 
Niemand kan dan zeggen: ik ben de belangrijkste of - nog onmo
gelijker - ik ben het geheel. Zoiets kan in een ensemble alleen 
maar disfunktionerend zijn: opgeblazenheid. Hoe zou een li
chaam alleen maar oog kunnen zijn of geheel en al oor. De lidma
ten weten hun plaats en funktie in bescheidenheid. Maar ook 
weer niet over-bescheiden: de voet hoort er wel degelijk bij, al is 
hij geen hand. In lKorinthe 12 wijst Paulus erop, dat alle leden 
elkaar nodig hebben en dat ieder in de gemeente zich dat bewust 
moet zijn. De test-case of dit zo is, ligt in de behandeling die de 
minst edele delen ondergaan. Het oneervolle, misdeelde lid moet 
met des te meer égards worden ingeschakeld in het geheel. Het is 
even onmisbaar. Alle leden zijn nodig. Niemand kan zeggen: ik 
heb de anderen niet nodig. Dit veronderstelt twee dingen: de al
gehele gemeenschappelijkheid van alle dingen en het ontbreken 
van machtsverhoudingen. Dat zijn dan ook de kenmerken van de 
gemeente. Er is geen heersen van de een over de ander. En er is 
niets of het is van allen. 
Op deze wijze verricht de gemeente haar grensverleggende haar 
grensoverschrijdende, haar grerizendoorbrekende praxis. Paulus 
noemt dat in 2 Korinthe 5:28 haar dienst der verzoening. In dat op 
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elkaar afgestemd lichaam zijn dot deze dienst bijeen zij, die in het 
schema van de wereld van elkaar vervreemd zijn: jood en griek, 
slaaf en vrije, man en vrouw (zie 1 Kor. 12:13, Gal. 3:28, vgl. 
Col. 3: 11). Zo lijdt dat lichaam oök intern aan de vijandschappen 
van de wereld. Zo komt de gemeente die vijandschappen te boven 
en maakt zij de beweging naar het Rijk toe. Zij lijdt in haar li
chaam aan de verscheurde wereld en laat zo de waarheid van 
Christus' verzoening gelden in haar existentie. 
Om dit beter te verstaan, vergelijken wij Paulus' gedachte om
trent het lichaam en zijn leden met de wijze waarop Menenius 
Agrippa volgens Livius (in zijn Ab urbe condita 11.32) van dit 
zelfde beeld gebruik maakt. Daar zien wij hoe reaktionair het 
stoïcijnse gebruik van dit beeld van het lichaam als organisme 
kan uitpakken. Menenius Agrippa moet een dreigende opstand 
van een huurleger proberen te voorkomen. Dit huurleger zou 
door de senaat, na gedane succesvolle dienst (en dat is het geval), 

. uit de schuldslavernij worden vrijgekocht. Maar de senaat blijft 
in gebreke uit geldgebrek. De geldschieters weigeren het beno
digde kapitaal te verschaffen. Menenius Agrippa moet dus niet 
alleen de opstand voorkomen, maar ook nog de belofte intrekken. 
Dit meesterstukje van demagogie gelukt hem. Het luidt in de ver
taling van F.H. van Katwijk aldus: 

'In de tijd dat de ledematen van een mens niet, zoals nu, eens
gezind waren, maar elk afzonderlijk zijn eigen beslissingen 
nam en zijn eigen stem had, gebeurde het eens, dat de overige 
lichaamsdelen het een schande vonden, dat zij zorgden en 
zwoegden en slaafden, om alles voor de maag bij elkaar te 
zoeken, terwijl de maag zelf daar maar in het midden zat en 
niets anders deed dan zich de genietingen laten welgevallen die 
hem werden verschaft. Daarom smeedden ze een komplot: de 
handen zouden het voedsel niet meer naar de mond brengen, de 
mond zou niet meer aannemen wat hem was gegeven en de 
tanden zouden niet meer vermalen wat zij ontvingen. Maar 
toen ze, boos en wel, de maag door honger wilden temmen, 
begonnen tegelijkertijd ook de ledematen, begon het hele li
chaam te kwijnen. En daaruit werd het hun duidelijk dat de 
dienst, die de maag verrichtte, ook niet mis was en dat hij niet 
meer werd gevoed dat hij hen voedde, door naar elk lichaams
deel dat te zenden waardoor wij leven en sterk zijn, gelijkelijk 
verdeeld over de anderen en verrijkt met het verteerde voedsel: 
het bloed!' . 
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Zo voert Menenius Agrippa de opstand onmiddellijk ad absur
durn. In het lichaam als organisme is elke verstoring van de har
monie van te voren al désastreus. De maag is hier eigenlijk het 
één en al. De geldschieters zijn daarmee gesauveerd: ze zijn no
dig als alverslinders want ze zorgen als het ware voor de distribu
tie van het voedsel. Menenius Agrippa praat niet de slavernij 
goed, maar veroordeelt elke opstand ertegen zonder meer. Hij 
stelt tegenover de opstand het geheel van het lichaam als beeld 
van de maatschappij, die als organisme wordt opgevat. Het geldt, 
volgens de filosofie der Stoïcijnen, volgens de natuur te leven. 
Dat sluit opstand uit. 
Als Paulus het over het lichaam heeft, heeft hij het niet over de 
al-natuur, niet over de kosmos die doordrongen is van de logos 
spermatikos. Hij heeft het ook niet over de goddelijke voor
zienigheid, die alle mensen bepaalt wat hun afkomst betreft en 
waartegen het zinloos is in opstand te komen. Bij Paulus is het 
lichaam geen beeld, waarmee hij (demagogisch) argumenteert. 
Het is een werkelijkheid: de gemeente is het lichaam van de Mes
sias Jezus. En dat lichaam maakt door lijden heen de vijanden tot 
één. Paulus gaat niet, zoals Menenius Agrippa, van een hele we
reld, een geordende kosmos, uit, maar staat met beide benen in 
een gebroken wereld, in een door tegenstellingen verscheurde 
wereld. Hij neemt dat ernstig; hij denkt niet, dat die onvrede 
goedkoop is te helen. Integendeel, de gemeente krijgt het zwaar 
te verduren, zij heeft met het oog op de toekomstige verzoening te 
lijden. Zo alleen kan zij op die toekomst vooruitgrijpen. In dat 
lijden is zij al verzoend. Iedereen blijft voorlopig in de staat 
waarin hij of zij geroepen is (1 Kor. 7 :24). Individuele loskopin
gen, hoewel het soms mogelijk, zijn geen 'vervulling'. De ge
meente is er in 't algemeen ook veel te arm voor. Paulus roept de 
gemeente niet op zich innerlijk boven de tegenstellingen te ver
heffen, omdat ze idealiter niet zouden gelden. Hij roept de ge
meente op de vijandschappen onder het ene dak van de liefde te 
brengen. De verzoening ligt aan gene zijde van het te doorstrijden 
en te doorlijden konflikt. De eenheid ligt niet achter Paulus -
zoals zij voor Menenius Agrippa ligt in het gouden tijdperk der 
harmonie - maar vóór hem in de messiaanse werkelijkheid, zoals 
die reeds nu gestalte heeft aangenomen in de gemeente als li
chaam van Christus. 
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9 

De charisma ta 
(12:6,7,8) 

Wij gaan het nu niet over de ambten hebben. Paulus doet dat ook 
niet. Voor hem is doorslaggevend, dat alle leden in de ene dienst 
op allen afgestemd zijn. Dat sluit eigen macht en eigendom, die 
tegen anderen worden uitgespeeld, uit. Bij ons zijn de ambten 
dikwijls een oorzaak van een strijd der kompetenties en ook van 
hierarchie, lees: ongelijkheid. Dat nu mag er niet zijn: een hoger 
en een lager. De gemeente is een funktioneel ensemble. Dat ambt 
dienst kan zijn, niet meer, maar ook niet minder, dat kunnen wij 
zeggen, als wij eerst over de charismata hebben gesproken. 
Paulus gaat er gewoon van uit wat in de gemeente werkelijk ge
beurt. Er geschiedt daar van alles. De leden hebben om zo te 
zeggen hun draai gevonden. Onder vigueur van de definitie door 
Christus en door elkaar, in dat bezielde verband, binnen die we
derzijdse afstemming, komt er van alles los. Daar waaiert de cha
ris uit in charismata (de genade in genadegaven). De charis 
brengt de verborgen schatten van ieder mens aan het licht, de 
genade 'delft hun gezicht op'. In de nieuwe kontekst komen de 
mensen tot zichzelf. Het nieuwe-zijn is de 'opheffing' van het 
oude-zijn (in de dubbele zin van het woord). Onder de zonde, in 
het schema van de wereld, is wat de mens werkelijk is beknot, 
bedorven, gefrustreerd. En vaak liggen de eigenlijke gaven van 
elk afzonderlijk mens juist daar, waar ze het pijnlijkst getroffen, 
het diepst gefrustreerd, het zwaarste getraumatiseerd zijn. Im
mers daar is een mens het sensibelst en het meest kwetsbaar. Dat 
geheim wordt door de genade ontsluierd. 
In de kontekst van het ene lichaam spatten de charismata ervan af. 
Dan zijn er, omdat bronnen onder druk worden aangeboord, fon
teinen van profetie, van dienst, van onderwijzing, van leiding, 
van bewogenheid. Zo zeer zijn de ware gezichten daar opgedelfd. 
En Paulus kan ook niet veel meer dan roepen: vertroosten? goed, 
doe het in eenvoud. Leiding geven? goed, doe het ijverig. Barm
hartigheid? goed, wees het blijmoedig. Kortom, wat er ook ge
beurt, laat het gebeuren, laat het goed gebeuren. Zo tekent de 
werkelijkheid van de toekomst zich af in de wereld. Zo schiet de 
werkelijkheid van het nieuwe samenleven in patroon. Het gaat 
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eenvoudig om de gehoorzaamheid aan de eigen roeping, om de 
vrijheid jezelf te zijn, hier dan eindelijk ook te mogen doen watje 
voelt en mens te zijn! 
Enige jaren geleden zag ik een kerkdienst van zwarten op de 
televisie. Voorganger en gemeente spraken daar driemaal om 
beurten: I am somebody. Zij deden het luider en luider tot het 
eindelijk zo vrijmoedig klonk als het moet klinken. Inderdaad, nu 
en hier, in de gemeente, krachtens de genade, heiden-àf, mag ik, 
die niets ben (neger in de sloppen, negerin in de krotten) iemand 
zijn. Ik mag erzijn, ik heb een gezicht. lam somebody. Daar meldt 
zich dat gans andere, niet individualistisch geïsoleerde, maar 
grote, inkorporerende en inkluderende Ik, het 'ego' van Christus 
Jezus. In Hem ben ik iemand. Dat is het charisma van een mens, die 
gisteren nog nergens was, die gisteren nog niemand was, maar die 
er nu, in het ensemble, wezen mag, vernieuwd, veranderd, tot 
zichzelf gekomen. Gisteren nog gefunktionaliseerd in het sys
teem, gisteren nog overbodig verklaard, mag zo'n mens vandaag 
in de gemeente zeggen: I am somebody, opgenomen in de kring 
van broeders en zusters, opgenomen in de beweging van God. 
Ambten kunnen niets anders zijn dan de kanalen, waarin dit water 
stroomt. De ambten hebben vaste vorm om geïnstitutionaliseerde 
gestalte te geven aan de charismata. Tot het ambt word je gekozen 
op grond van dit kriterium. Niet om het charisma in te dammen, 
maar om het een stroombedding te geven. Door de ambten moeten 
de charmismata hun kans krijgen. Aan de zo verscheiden en zo rijk 
getalenteerden wordt een klimaat geboden, waarin de charismata 
kunnen bloeien. Voorzover de ambten in de gemeente weermacht, 
heerschappij, hierarchie invoeren, zijn ze geest blussend, een 
verhindering voor het charisma, dat alleen gewekt wordt, als de 
gemeente werkelijk een ensemble van beschikbaarheid, het inbe
grip van wederzijdse aandacht, en de oefenplaats van het er-zijn
voor-anderen is. De hele waaier van de charismata hebben we hier 
niet te ontvouwen. Je zou daardoor te kort doen aan de rijkdom. 
Paulus' opsomming is ook niet limitatief. Zelfs charismata waar 
hij persoonlijk minder raad mee weet, mogen er zijn. Hier past 
geen kleinzieligheid. Gekte hoort er ook bij. Belangrijker dan in te 
gaan op de vele facetten van de ene genade, is het nog eens te doen 
horen, dat het in dit rijke geheel om één ding gaat: gestalte te geven 
aan de praxis van de Messiasapostelen, ongelijkvormig aan de 
wereld, weerloos ànders dan onder de machten kàn. 
Het betreft hier een praxis vanuit een gegrepen zijn zonder het 
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gegrepen te hebben. Midden in de vijandschap, temidden van de 
machten van leugen, propaganda en ideologie wordt er geprofe
teerd, pijnlijk, waarschuwend, verhelderend, getuigend van de 
waarheid in Christus. Temidden van onderdrukking, knechting en 
uitbuiting, wordt er gt(dienden bemind, is men elkaar toegewijd en 
toegenegen. Temidden van verdomming, versuffing en verdwa
zing, gebrek aan informatie, manipulatie van kennis en kunde, 
wordt er onderwezen, wordt er helder gedacht en onder woorden 
gebracht waarom het gaat van Godswege. Temidden van verdriet 
en spanning, van ontreddering om het wentelen van het lot, wordt 
er getroost en bemoedigd, wordt er getuigd van het handelen van 
God in de geschiedenis. Midden in een wereld van kapitaalver
meerdering en winstzucht, waar miljoenen hongeren, wordt er 
gedeeld, brood gebroken, wijn geschonken en gemeenschap ge
vierd. In de anarchie van een dolgedraaid systeem, wordt er 
geestelijk leiding gegeven en richting gewezen. En in een maat
schappij waar ijzeren hardheid en koude hardvochtigheid de over
hand hebben, wordt er barmhartigheid bewezen, is er ontferming, 
zachtheid, liefde. Dat is de zo rijke praxis der charismata van hen, 
die gegrepen zijn zonder het nog gegrepen te hebben. 

Hoop die gezien wordt is geen hoop. Het is dodelijk voor de 
gemeente als zij meent te hebben waarop zij nog te hopen heeft. 
Aan de religie is de illusie eigen, de gemeente is nuchter. In de 
praxis bewijzen de leden aan elkaar, tegen de keer in, dat het toch 
waar is wat ze zien met de ogen van het hart. Juist uit de spanning 
tussen het niet-hebben en het jagen, tussen het nog-niet en het 
alreeds bloeien de charisma's op. Vanuit het geloof in de Grote 
Weersprokene weerspreekt de gemeente de harde feiten der we
reld. Die weerspraak evenwel gaat ook dwars door een ieder heen. 
Je ziet het niet, je bent het kwijt, je kunt het niet geloven. En daar 
juist, op die pijnlijke plekken vanje teleurstelling, vanje vertwij
feling, word je aangesproken in de gemeente. Onder de werking 
van de Geest van Christus ontspringen aan de traumata de charis
mata, zoals ooit de heerlijkheid aan het lijden ontspringt. De 
kwetsingen zijn dank zij Gods genade de bron van alle talent. 

De duisternis te boven 
al staat de nacht rondom, 
zijn allen die geloven 
dat Jezus is de zon. 
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Zij kiemen uit zijn graf, 
zij bloeien uit zijn wonden, 
zij worden uitgezonden 
de nacht uit in de dag. 

(W. Barnard) 

48 



10 

Liefde metterdaad 
(12:9, JO, 11) 

Het wezen van het christendom is, volgens Feuerbach, de liefde. 
Door de liefde is de mens voor de mens God. God is liefde, is een 
orientaalse wijze van zeggen, die niets anders wil uitdrukken dan 
dat de liefde goddelijk is, dat wil zeggen: het hoogste is wat er is. 
Daarmee is de theologie tot antropologie geworden. De naieve 
projektie van onze beste eigenschappen op een eeuwige God kan 
er nog mee door, maar als de religie tot geloof wordt verliest zij 
haar naïveteit en is het mis. Dan begint de vervreemding. Dan 
zijn onze beste eigenschappen niet meer van ons, maar van God. 
Daarom moeten wij de projektie terugnemen en ons onze beste 
eigenschappen weer toeëigenen. De kern van het christendom is 
de liefde! Met die uitspraak, staat Feuerbach voor de moderne 
geest. Als wij Paulus horen zeggen: hebt elkander lief, dan klinkt 
dat vertrouwd. Immers dat schijnt de kern, waarvoor wij alle 
dogmatiek vergeten kunnen. De leer met haar religieuze vooron
derstellingen schijnt als het erop aankomt, tijdgebonden en ideo
logisch. Maar wat blijft - zegt Paulus dat ook niet? - is uiteinde
lijk de liefde. 
Maar met de liefde hebben wij het ook moeilijk gekregen. Het 
woord is, uitgesproken met een gerekte ie, tot een vrome stoplap 
geworden. Altijd maar weer die vermaning, elkaar lief te hebben, 
in een wereld vol haat, onrecht en geweld, is dat niet het toppunt 
van schijnheiligheid, een verbaal rookgordijn? Heeft Feuerbach 
ons met zijn antropologisering (voortkomend uit zijn fixatie op 
God als konkurrent van de mens) niet van de wal in de sloot 
geholpen? Het is, na Auschwitz, zeker niet gemakkelijker in de 
mens en zijn talent voor liefde te geloven dan in God en zijn 
almachtige liefde. Niet alleen de projektie van een tegenwereld is 
ideologisch. Evenzeer is de prediking van de liefde een aflei
dingsmanoeuvre, een alibi. Als 'God is liefde' alleen maar een 
orientaalse zegswijze is, staan we in de kou. Uw liefde zij onge
veinsd, zegt Paulus. Wij horen het met ambivalente gevoelens. 
Het is zaak goed naar Paulus te luisteren. Wat is liefde? Het gaat 
Paulus om de dienst van God in het alledaagse leven. Die dienst 
betekent: niet-aanpassing aan de machtsstrukturen van de we-
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reld, maar verzet tegen alle boosheid, uit afkeer van het kwaad. 
En wel: lijdelijk verzet, zo nodig: martyrium. De ware gééstelijke 
eredienst is je lichamelijk inzetten. En die fysieke inzet is de 
enige wijze om tegen de massieve overmacht in toch politiek te 
worden. Het is een andere kwaliteit van macht, die niet meedoet 
in de eskalatie. Zo is de gemeente een grondige storing van de 
romeinse heerschappij en haar slavensysteem, hoewel zij formeel 
loyaal is. De gemeente doet niet mee in de vicieuze cirkel van het 
machtenspel. 
Laten wij niet vergeten, dat de paulinische gemeenten levensge
meenschappen waren. De primaire binding in het leven van haar . 
leden is niet langer familie, broers, zusters, vader en moeder, 
maar het is de ekklesia waaraan zij zich allereerst verbonden we
ten. Dat ze elkáár broeder en zuster noemen is uiterst kritisch! 
Van toetreding tot de gemeente kwamen dan ook vaak echtschei
dingen, konflikten met ouders en kinderen, konflikten tussen he
ren en slaven. Binnen de ekklesia was ook de ekonomische ver
zorging, als het erop aankwam, zaak van de gemeenschap. Daar 
gold: alles met elkaar delen,alles samen hebben, in eenvoud en 
mildheid. Dat gaf een geweldig ekonomisch verlies aan substan
tie, zoals wij van de Jeruzalemse gemeente weten. Maar ze han
delden zo in het aangezicht van de aanstaande Dag van de Heer. 
Wij moeten daarbij goed bedenken, hoe arm ze waren in het alge
meen. Liefde in de materiële konkreetheid van samen-delen, el
kaar opvangen, gastvrij zijn, was nodig als brood. 
De gemeenten gedroegen zich totaal anders dan de wereld 
rondom: het waren eilanden van menselijkheid in een oceaan van 
barbarij. Zij maakten in hun gedrag waar, dat ze heiden-àfwaren. 
Zij vochten er metterdaad tegen, dat winzucht, geldzucht of af
gunst hun gedrag zou bepalen; zij stalen niet, zij bevoordeelden 
zich niet, zij waren betrouwbaar. Dat alles is bedoeld, als Paulus 
zegt: zij lieten de dood niet heersen in hun leden; zij hadden een 
afschuw van het boze. Zij gingen heel anders om met elkaar, 
anders om met vrouwen en met kinderen. Zij schiepen zo nieuwe 
verhoudingen, waarin van hoog en laag geen sprake was en 
waarin ze niet over elkaar heersten of macht uitoefenden. Het 
gevolg van dit 'lijdelijke', maar tegelijk 0 zo aktieve verzet was: 
konflikten met de bevolking, vooral ook met de machthebbers, 
met de overheid. Want hoe onmachtig en klein die gemeenten 
ook waren, zij gaven de àndere mogelijkheid werkelijk gestalte, 
niet schijnbaar, maar echt, levensecht. Zeker, ze gaven de keizer 
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loyaal het zijne (belasting), maar zij gaven aan God wat van God 
was: hun levens, net als hun Heer had gedaan. Voor hen bete
kende 'God is liefde': die God, die Jezus voor ogen had, toen Hij 
zich lichamelijk offerde, is liefde en die liefde is in haar kwaliteit 
en intensiteit openbaar geworden in het lijden en sterven van Je
zus. En van daaruit waren ze gemeente van Hem. Zij waagden het 
metterdaad op genade en ongenade te geloven, wat van Gods
wege geldt: de macht der wereld is overwonnen, de vijand is 
verslagen, de nacht van het boze is voorbij -, de Dag genaakt. Zo 
vormden zij gemeenschappen waarover de Geest van de Messias 
was vaardig geworden. Die Geest maakt de lichamen anders, 
want Hij neemt alles uit de Messias en de kern daarvan is: zijn 
lichamelijke, Gode welgevallige zelf-opoffering. Zo zijn ze het 
lichaam van Christus. De gemeenten werden door Woord en 
Geest bewogen om zich fysiek te geven. De Geest overtuigde 
hen: dat de wereld boos is, een knoop van macht en geweld, die 
ze verafschuwden; dat de gekruisigde Messias rechtvaardig is en 
dat de Satan, de overste van deze wereld, geoordeeld (= aan zijn 
eind) is. En zo gold voor hen wat Kurt Marti zegt: 

'die kirche des geistes 
sind unsere körper 
(schrieb der epileptiker einst nach korinth) 
darum dann: umarmungen küsse 
und heilige mähler 
erst später: kirchen aus stein.' 

Zie, dat vereist ongeveinsde liefde, zonder achtergedachten, niet 
gespeeld of voorgewend, maar metterdaad en in ernst. En dan 
gaat het konkreet om daden: eenvoudig samen delen, omgaan 
met elkaar in gelijkheid (zonder hiërarchie), elkaar ruimte geven 
om elk naar zijn gegeven charisma te dienen. In de gemeente mag 
de ander er helemaal zijn, in zijn misère en in zijn glorie. Hij 
wordt er niet teruggebracht tot zijn funktie, hij is geen objekt of 
middel, maar doel in zichzelf. Hij mag tot zijn recht komen. Een 
ieder acht in de gemeente de ander uitnemender dan zichzelf. De 
ander heeft bestaansrecht, levensrecht, toekomstrecht. Diezelfde 
ander, die in de wereld vertrapt wordt, die slaaf is, of vrouw, of 
kind, arm, geknecht of uitgestoten, mag er in de gemeente we
zen. Hij, zij mag zeggen I am somebody. Het is de ene Messias 
die konstitutief is voor dit nieuwe inklusieve 'ik'. 
Jezus riep zijn leerlingen met volmacht. Zij kwamen en lieten 
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alles achter zich. Er was geen tijd om van de familie of het bedrijf 
afscheid te nemen. Geen tijd zelfs om vader te begraven. Alle 
oude bindingen hadden ze in één ruk los te scheuren, ze hadden 
zomaar op de bonnefooi weg te trekken uit de slavernij, op naar 
het beloofde land. In navolging van hun nieuwe Heer hebben ze 
steeds opnieuw diezelfde beweging te maken: vastliggende gren
zen tussen mensen worden doorbroken. Jezus was een grensgan
ger, Hij brak heen door sociale, sexuele, raciale, naturele en kul
turele barrières. Zo was Hij de grote verstoorder van de bestaande 
doodsorde, de orde van het 'vlees'. Door in zijn voetspoor te 
breken met het verleden en zo de wisseling van meester te doen 
gelden, roept de gemeente van zijn discipelen de toekomende 
wereld op. Midden in de doodswereld is daar die wonderlijke 
messiaanse kopgroep, waarin verhoudingen heersen totaal an
ders dan in de wereld struktuur; daar geldt niet: ieder voor zich en 
God voor ons allen, maar ieder voor de ander in Gods naam, want 
God is ook voor de ander. juist voor wie er in de wereld niet zijn 
mag. 
Het schema van de wereld is niet wezenlijk veranderd sinds Pau
lus: zijn woorden houden hun aktualiteit, hun klem. In onze eko
nomie, die aan de demokratie goeddeels onttrokken is, geldt nog 
steeds het principe: het systeem is als zodanig heilig. Raak het 
niet aan! De vrije markt is een perfekt cybernetisch systeem, dat 
wij eenvoudig zijn gang moeten laten gaan. Het heerst over ons 
als een accumulatie van intelligentie. In feite echter werkt het ook 
(en niet toevallig, bij wijze van ongeluk) als een alverslinder. Wij 
zijn jegens elkaar niet verantwoordelijk in dit systeem; wij zijn 
allen gehouden vanuit onze jacht naar geluk mee te dingen in de 
konkurrentie en mee te doen in koop en verkoop. Alle persoon
lijke verhoudingen worden in klinkende munt omgezet. Zo bui
gen wij voor de Mammon en baren de ons verslindende Moloch. 
Het is konsekwentie van dit systeem, dat alle mensen, wereld
wijd, met de kollektieve dood worden bedreigd. Het systeem zal 
in zijn ondergang alle mensen als gijzelaars meesleuren. Dit is 
onze feitelijke religie. En dat slaat verwoestend op ons terug. 
Daartegen in en ook daarmidden in is er het lichaam van de Mes
sias, als teken van de wisseling van heerser, en dat lichaam lijdt, 
omdat het toch de liefde leeft, metterdaad, ongeveinsd, in laatste 
ernst, kome wat komt. Die liefde is geen gevoelszaak alleen, 
maar heeft duidelijk een maatstaf. Haar een geestelijke beweging 
te noemen is zelfs riskant, tenzij men bedoelt: een beweging van 
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die Geest, die de lichamen verandert. Want- dat is de maatstaf!
het gaat om de záák, om de niet-aanpassing aan de doodswereld 
die ondergaat, om het lijdelijke verzet daartegen in aktie. Het 
gaat heel duidelijk om een keuze. Wat Paulus laat volgen beves
tigt dit ondubbelzinnig: hebt een afkeer van het kwade, weest 
gehecht aan het goede! Het liefdevolle hart speelt niet langer met 
het weten van goed en kwaad, het oordeelt niet, maar het heeft het 
rechte onderscheidingsvermogen en weet waar het op aankomt 
om dat dan ook te doen. Een mens der liefde heeft een afschuw 
van het kwaad. De wereld van de dood, van de slavernij, van het 
geweld, van het onrecht staat hem tegen. Hij walgt ervan. Want 
hij heeft het goede ontmoet in de Messias en daaraan is hij ge
hecht met alle vezels. Zo is deze mens-der-liefde metterdaad vol 
afschuw tegen de doodswereld en haar begeren, in verzet tegen 
het boze, omdat hij zich overgegeven heeft aan het goede dat hem 
in Jezus Christus geopenbaard is. De gemeente gaat dan ook 
diens weg. Zij leeft als beminde, als uitverkorene. 

'In eerbetoon elkaar ten voorbeeld!' Het is een te zwakke verta
ling. Eerbetoon betreft te veel de uiterlijkheid: men geeft blijk 
van zijn respekt, los ervan of dit gemeend is of hoe diep dit zit. 
Paulus bedoelt: werkelijke hoogachting, echt respekt. En hij 
zegt: daarin hebben jullie elkaar in de gemeente vóór te zijn! 
Hierin ligt nu juist de doorbreking van het schema der wereld. 
Want in dat schema geldt: de mens is de mens een wolf. Pas op 
voor de ander, want hij heeft het op je gemunt. Maak gebruik van 
hem maar wees op je hoede. Treedt alleen in betalingsverkeer 
met elkaar. Reken als vijanden en noem dat vriendschap. Sartre 
heeft de bourgeois-maatschappij gekarakteriseerd als een 
sado-masochistische cirkelgang, waarin de een de ander (of om
gekeerd) altijd tot 'en soi' (tot voorwerp) maakt en waarin liefde 
onmogelijk is. Hij ging zelfs zover, te zeggen dat liefde über
haupt ontologisch onmogelijk is. Men heeft hem dat ook verwe
ten. Maar onder bourgeoise verhoudingen heeft hij er gelijk in. 
Misschien heeft hij ook wel gelijk in wat hem als overdrijving 
werd aangerekend. In ieder geval: voor Paulus is de liefde geen 
ontologische mogelijkheid, maar een messiaanse werkelijkheid 
dwars tegen het totalitaire 'zijn' in. Het schema van de wereld 
bepaalt het zijn, maar Paulus zet daar die andere werkelijkheid 
tegenover en van daaruit spreekt hij dan toch over een àndere 
mogelijkheid. Daar zet zich de gemeente voor in. 
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In het lichaam van Christus geldt: zij zijn er voor elkaar en elkaar 
vóór in achting en eerbied. De ander is daar van oneindig ge
wicht. De ander heeft er menselijke waardigheid en die komt tot 
gelding. De ander heeft rechten. Hij hoeft mijn rechten nog niet te 
erkennen om zelf reeds erkend te zijn. Zijn rechten gelden onaf
hankelijk van zijn erkenning van de mijne. Ik heb vóór te zijn in 
respekt. Dat is een houding die werkelijk vernieuwend, verande
rend, verzoenend is. In de ge~eente geldt daarom geen 'gelijk 
oversteken'; daar wordt niet op (ie ander gewacht, of hij ons wel 
vertrouwen schenkt. In de gemeente geldt de letterlijke 'voorko
mendheid'. En dat vóórkomen, dat vóórzijn, dat niet-wachten is 
wereldveranderend. Het is de weg van Christus. De gemeente 
handelt zo proëxistent (vóórlevend) en exemplarisch (vóórbeel
dig). Wat zij doet is ook politiek relevant, dat heeft het IKV goed 
begrepen. De gemeente is een verzetsbeweging van heel eigen 
karakter. Zij is een tegenmacht van eigen kwaliteit, heel anders 
dan de heersende macht. Wie niet ziet, dat het Paulus om een 
àndere macht gaat, begrijpt hem naar mijn mening in de kern niet. 
De gemeente is zeker ook een veilig onderkomen onderweg, een 
haven in een vijandige wereld. Daar benje welkom zoals je bent. 
Zij is een huis waar je op je verhaal komt. De anderen zijn je er 
vóór in respekt. Je wordt er niet met wantrouwen bejegend. En 
van jou wordt dat evenmin verwacht. Er heerst: voorkomend
heid. Deze voorkomendheid vereist een voortdurende waak
zaamheid en oplettendheid, een niet aflatende aandacht voor el
kaar. Gemeente-zijn is geen komfortabele status, waarbij je ach
terover kunt leunen. Paulus spoort de gemeente dan ook aan om 
niet traag te worden, maar vol-ijverig bezig te blijven. Al te licht 
kan immers de gemakzucht binnensluipen en dan zal de bereid
heid zich in te zetten afnemen en ook de aandacht voor elkaar 
verslappen. Liefde-in-voorkomendheid is geen deugd, geen ei
genschap die een mens bezit, maar een veel vergende aktiviteit. 
Zo'n levensinstelling vereist vurigheid van geest. Laten we dat 
maar niet met geestdrift of enthousiasme vertalen: laat de Geest 
(de heilige Geest, de Geest van de Messias) in je leven spranke
len, bruisen, golven. Om voorkomend lief te hebben, dien je te 
beseffen hoe Hij ons in liefde een eeuwigheid is vóór geweest. 
Voorkomende liefde is geen deugd, geen kracht van onszelf, 
maar is werking van de Geest, charisma. Het is daarom ook niet 
iets waartoe de mens zich kan opfokken. Integendeel, vurig van 
Geest zijn betekent: de Heer dienen. Het is immers Zijn geest, 
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waarvoor de mens zich open heeft te stellen en die in hem bruist 
en golft. Het pikante van Paulus is, dat hij zegt: weest slaaf van de 
Heer! Hij deelt namelijk de opgeblazen hoogmoed van zoge
naamde vrijen tegenover slaven niet. Hij zegt: in zekeren zin blij
ven wij slaaf, maar nu van een andere Heer. Het verschil zit in de 
Heer! Deze Heer is de Heer die aller slaaf werd om zich zo de 
Heer te betonen. Dat is de weg naar de vrijheid die Hij is voorge
gaan. 
Voor ons gevoel is dat vreemd, dat vrijheid wordt uitgedrukt in 
kategorieën van heerschappij en slavernij. Aan gewelddadige 
verdrukking echter ontkom je niet in een schone droom. Paulus 
zet er de heerschappij van deze àndere Heer tegenover. Er is maar 
één weg naar de vrijheid, dat is in Zijn dienst treden. En dan Zijn 
weg gaan. Deze Heer heerst temidden van zijn vijanden. Er is een 
beslissend gevecht gaande. In dat gevecht kiest de christen wie 
hij dienen wil: de verdrukker of Christus. Daarom geloof ik niet, 
dat de lezing 'dient de tijd', die sommige handschriften hebben, 
gevolgd moet worden. Vertaal je dat met: grijpt de kansen en 
mogelijkheden van de tijd, dan grijpt dat in zekeren zin vooruit op 
Romeinen 13: 11-14, maar ik hoor in die griekse tekst toch te veel 
een opportunisme, alsof de christen zijn tribuut aan de tijd moet 
betalen. Slaaf is een christenmens niet van de tijd, juist niet, maar 
van deze Heer. En zo is hij vrij! Vrij tot - - - dienst! 
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11 

Standvastigheid 
(12:12) 

Het spreekt niet vanzelf, dat een mens die hoopt ook vrolijk is. 
We hoeven ons maar de joodse vader te herinneren, die tegen zijn 
met hem ondergedoken gezin zei, toen hij de SS de trap op hoorde 
stormen en hij wist dat ze gevonden waren: 'Tot nu toe hebben 
wij in angst geleefd, wij leven nu verder in hoop!' Paulus moet de 
gemeente ertoe opmonteren, vooral vrolijk te zijn in de hoop. 
Hoop die gezien wordt is geen hoop. Hoe zou je hopen op wat je 
ziet? Hopen doe je, om zo te zeggen, tegen de klippen op. Te zien 
is er niets dan verdrukking. Zelfs als de gemeente naar Jezus 
kijkt, dan zien ze een gemartelde en gekruisigde voor zich. En ze 
weten geen ander lot te verwachten te hebben dan hij. In het ge
loof weten ze dat hij overwinnaar is, maar te zien is dat nog niet. 
Hij heeft door de duivel te weerstaan, zijn liefde met de dood 
bezegeld, waardoor die liefde een macht is geworden, die nooit 
van hem zal scheiden. Zij is zelfs tegen de dood bestand. Zo 
geloven ze dat er in het verborgene een wisseling van heerschap
pij heeft plaatsgevonden. En dat mogen ze op hoop tegen hoop 
voor ogen houden en ook waarmaken en wel in een blijdschap die 
ver uitgaat boven de situatie en de stemming waarin ze verkeren. 
Die stemming en situatie verschilt niet van die van het genoemde 
joodse gezin: hun vervolgers staan voor de deur en ze zijn voor
alsnog oppermachtig. V -day ligt nog in het verschiet. En daarom 
zijn ze angstig en terneergeslagen. Toch mag er juist dan iets zijn 
van messiaanse moed, iets van een heilige bravoure, een stille 
vrolijkheid. Immers, als ze zo vervolgd worden, dan zijn ze opde 
goede weg. De vijand weet zich bedreigd. HijvoeIt zich aange
vallen. Er overkomt hun dus niets vreemds. Het gaat hen als Je
zus. Paulus heeft elders die paradox eens zo verwoord: 
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In alles zijn wij in de druk, maar niet in het nauw; 
om raad verlegen, maar niet radeloos; 
vervolgd, maar niet verlaten; 
ter aarde geworpen, maar niet verloren; 
te allen tijde het sterven van Jezus in ons omdragende, 
opdat ook het leven van Jezus zich in ons lichaam openbare. (2 
Kor. 4:8-11) 



Dit is de paradox van de hoop, waardoor wie haar kent zelfs in 
een uitzichtloze situatie de blijdschap niet verliest. In Christus 
gezien, is immers de verdrukking, hoezeer zij de gemeente ook 
neerdrukt, een goed teken. De macht van het boze weet zich ken
nelijk uitgedaagd door de zwakheid van de Messias, zij voelt de 
verborgen macht daarin, anders zou zij toch niet terugslaan? En 
dat ze tot vervolging overgaat is het bewijs dat het waar is: zij 
loopt op haar laatste benen. Daarom: weest blij in de hoop. 
Niet alleen de hoop, maar ook de aanvechting is volgens Paulus 
exemplarisch voor het leven der gemeente. Verdrukking is alles 
wat de hoop en de verwachting weerstreeft. In het bijzonder 
denkt Paulus dan zeker aan de vervolging van de gemeente. Hij 
zegt: in de aanvechtingen komt het erop aan geduldig te zijn. De 
Statenvertaling vertaalt het hier gebruikte woord vaak met lijd
zaamheid (overigens niet op deze plaats). Beide woorden, gedul
dig en lijdzaam, klinken wat passief, maar zo moeten ze niet 
worden verstaan. Het gaat wel degelijk ook om aktieve weerstand 
tegen alles wat tegen de verwachting ingaat. Bedoeld is niet, dat 
de gemeente in gelijkmoedigheid onder het lot moet buigen, alsof 
zij een vereniging van stoicijnse wijzen was. De gemeente resig
neert niet, maar is aktief en volhardend in verzet. Het is immers 
juist die vrolijke hoop tegen alles in waardoor de gemeente zich 
onderscheidt in een wereld zonder god en zonder hoop. Hopen is 
gevaarlijk. Wie hoopt kijkt verder. Die neemt de dingen niet voor 
wat ze zijn. Die laat zich niet overmeesteren door noodlotsgevoe
lens, die doet niet mee in wat tegenwoordig heet het doemden
ken. Daarom is de hopende mens gevaarlijk. Dat leidt dan weer 
tot verdrukking, tot vervolging. Welnu, vanuit de hoop treedt de 
gelovige de verdrukking tegemoet, vol moed, taaigeduldig weer
stand biedend zet hij zijn schouders eronder. Hoe de gemeente 
dat vorm geeft, dat geduldige verzet, deze aktieve lijdzaamheid, 
daarover gaat het in Paulus' volgende zin. 
In de aanvechting van de hoop is er het gebed. De gestemdheid 
van de gemeente vormt een drieklank: de door de hoop gevoede 
vreugde geeft draagkracht in de verdrukking en die draagkracht 
wordt versterkt door het aanhoudende gebed. In 1 Thess. 5: 17 
zegt Paulus: bidt zonder ophouden. Dat zegt hij tegen de ge
meente, maar hij doet het ook zelf, dag en nacht (1 Thess. 3:10). 
Hij gebruikt daarbij het woord volhouden, standhouden. Zo was 
dat in de jonge gemeente: zij volhardden eendrachtig in het gebed 
(Hand. 1:14, vgl. 2:42, 6:4). Zo was het zeker ook in de ge-

57 



meente van Rome. 
Het gebed van de gemeente mag niet verslappen. Hoe ook, onder 
welke omstandigheden van onrecht en uitzichtloosheid ook, het 
gebed gaat door. Lukas heeft ons een verhaal overgeleverd van 
Jezus over dit niet verslappende vragen om recht, dit persiste
rende bidden (Luk. 18: 1-18). Die gelijkenis heeft Kafka-achtige 
trekken. Er is een dubjeuze rechts instantie, waarbij een zwakke 
genoodzaakt is haar recht te zoeken. Die zwakke, een gekrenkte 
weduwe, laat het er ondanks dat niet bij zitten, zij houdt aan om 
recht, voor zichzelf en daarmee - uiteraard - ook voor anderen. 
Zij maakt om zo te zeggen het recht op recht geldend. Deze we
duwe staat voor de gemeente, die, zelf zwak, opkomt voor de 
zwakken. De rechter evenwel is niet van plan recht te doen, om
dat hij niet doet wat juist van een rechter mag worden verwacht: 
zich bekommeren om God en zich storen aan de mens. De vrouw 
laat zich daardoor niet weerhouden, zij houdt woedend vol. Er zit 
een eigenaardige komplikatie in de gelijkenis, zij loopt niet glad. 
Het is daarom ook, dat ik aan Kafka herinnerde. Als die vrouw de 
gemeente is die plaatsvervangend voor de rechtelozen intreedt 
met haar gebed, haar niet-verslappend gebed, dan staat de rechter 
voor God. Zo houdt de gelijkenis mogelijk een verschrikkelijk 
vermoeden in, namelijk dat God, gezien het onrecht in de wereld, 
het koperen gezicht krijgt van een onrechtvaardige rechter, een 
god die geen God wil zijn en zich om de mens niet bekommert. 
Welnu, zelfs onder die aanvechting geldt: volhouden en niet-ver
slappen, zoals de weduwe doet, want in haar geval immers doet 
de rechter tenslotte recht omdat hij bang is voor scènes en niet in 
opspraak wil raken, geen klap in zijn gezicht wil krijgen. Het is 
alsof Jezus zeggen wil: zelfs al zou bidden stuiten op een gesloten 
hemel, dan geldt nog: niet ophouden, doorgaan, want de arme 
heeft recht op recht. 
Dit donkere vermoeden, deze verdenking tegen God is geen laat
ste ernst. De gelijkenis heeft een bepaalde logische struktuur, die 
de rabbijnen noemen kalwachomer, en dat is een redenering die 
loopt van het kleine naar het grote. Voorbeeld: als je het bij 5 
graden onder nul al koud hebt, dan zeker bij min 40 graden. Dat 
ziet er in ons geval zo uit: als een weduwe bij een onrechtvaardige 
rechter door volharden recht krijgt, hoeveel te meer zal de ge
meente recht ontvangen als zij bidt tot God, die immers recht
vaardig is. Als hij onrechtvaardig lijkt te zijn, dan komt dat door 
zijn lankmoedigheid en zijn geduld. Hij laat niet wachten, maar 
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geeft nog een kans! God is namelijk helemaal niet van plan zijn 
uitverkorenen te laten wachten, Hij wil haastig komen en recht 
doen. Uiteindelijk is het grote gevaar juist, dat de gemeente zou 
ophouden met bidden. Dan komt de Zoon des Mensen en vindt 
helemaal het geloof niet meer op aarde! Het is zoals Rosenzweig 
zei: als wij niet bidden om het Rijk in eeuwigheid, komt het Rijk 
in eeuwigheid niet. 
Bidden is inspraak vragen en aanhouden om recht. Hel doet een 
beroep op God boven God, op die God, die niet alleen rechter is, 
maar die zichzelf ook heeft laten oordelen, op de God, die het 
onrecht aan den lijve kent. Bidden is: God voor gans anders hou
den dan hij schijnt te zijn. Het is, Hem in Christus aanspreken, 
d.i. Hem zien als de God, die zich als God aan de mens stoort en 
die zich als mens om God bekommert. Het is Hem aanspreken als 
de God, die God-en-mens is in enen, de God der verzoening. In 
die richting gaat het aandringen van het gebed. Dat moet in de 
gemeente doorgaan. Dat is haar eigenlijkste opgave. Alle ethiek' 
gaat daarvan uit, of zij is tot verdorren gedoemd. Ethiek, die 
daarvan uitgaat blijft niet staan bij wat haalbaar is binnen het 
wereldschema, maar gaat daar vanuit het gebed bovenuit en richt 
zich op de àndere mogelijkheid. Zo is zij ethiek van waakzame 
mensen, uitziend naar de kom\,!nde Dag. 
Toen Paulus in Efeze gevangen zat en op zijn mogelijke executie 
wachtte, is hij zeer geholpen door het gebed van de gemeente. Er 
ging in de paulinische gemeente een ontzaglijke kracht uit van dit 
onophoudelijke bidden, dit niet-vergeten van, maar denken aan 
de ander, dit artikuleren van onrecht. De gemeente kan gekarak
teriseerd worden als een troostverbond. De gemeente troost met 
de troost waarmee zij zelf getroost is (2 Kor. 1:3-5,11). De door 
de gemeente ontvangen troost wordt doorgegeven. De gebeden 
van de gemeente zijn publieke uitingen van dit verbond. De troost 
wordt niet verbruikt voor de eigen ellende alleen, maar wordt 
verder gereikt. Vooral ook de artikulatie, de verwoording is be
langrijk, want door die akte van aandacht wordt slordigheid, ver
geetachtigheid, oppervlakkigheid en onachtzaamheid tegenge
gaan. Namen en feiten worden genoemd. Er wordt gezegd, dat 
Paulus op 100 km van Korinthe in de gevangenis zit en troost 
nodig heeft (2 Kor. 1:11). Het gebed is een publieke solidarise
ring met een bedreigde mens. In het gebed wordt eraan herinnerd 
dat Prisca en Aquila zich voor Paulus, met gevaar voor zichzelf, 
hebben ingezet. In het gebed wordt ook gedankt, dat zo de sa-
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menhang van de messiaanse mensen onder elkaar weer sterker is 
gebleken dan de druk van buiten. Zo is de gemeente het lichaam 
van Christus. Aan haar wordt het ware leven werkzaam, zelfs al 
zou Paulus sterven (2 Kor. 4:11). 
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12 

De gemeenschap(pelijkheid) 
(12:13) 

De leden der gemeente worden door Paulus soms aangesproken 
als heiligen of geheiligden. Zo noemt hij hen bijvoorbeeld aan het 
begin en het einde van zijn brieven. Hij gebruikt die term niet als 
stoplap, maar altijd met nadruk en vol zin. Deze leden der ge
meente toegekende kwaliteit is geen persoonlijke verworven
heid, maar een geschenk van Godswege. De heiligheid wordt 
vanwege Christus toegekend. Zij betekent, dat de heiligen geroe
penen zijn. Daarom duikt het woord bij Paulus op, als hij de 
gemeente aan haar wezenlijke roeping wil herinneren. Zo ook 
hier: de roeping der gemeente als gemeente van geheiligden is 
een gemeenschap(pelijkheid) te vormen, een koinonia. Dat bete
kent volgens Paulus praktisch twee dingen. 
De nood van de één is de nood van de ander. Het is altijd weer de 
vuurproef van een gemeenschap of zij standhoudt in nood. Aan 
de noden van hun medechristenen hebben ze daar in Rome deel te 
nemen. In dat deelnemen klinkt de volle betekenis van het begrip 
koinonia mee, zij zijn toch immers lichaam van Christus. Deze 
koinonia is gefundeerd in de eucharistie, in het gemeenschappe
lijk, dankbaar deelhebben aan het lichaam en bloed van Christus 
Jezus. Dat krijgt zijn praktische spits in de deelname aan elkaars 
noden. Dat is voor Paulus een heel konkrete zaak. Zelf heeft hij er 
ook weet van, zoals wij lezen in Fil. 1:7. In Romeinen 15:26 
betekent hetzelfde woord koinonia zoveel als kollekt<: ei I wel een 
kollekte voor de jeruzalemse zusters en broeders. 
In de jonge gemeente werd dit heel radikaal doorgevoerd, zoals 
wij bijvoorbeeld lezen in Handelingen 2:44: ze hadden alles ge
meenschappelijk (koina). Ook Paulus gaat van zo'n gelijkheid 
(isotès) uit. Daartoe is het nodig, uit 't oogpunt van billijkheid, 
dat de overvloed van de ene het gebrek van de ander ten goede 
komt, als dat nodig is (2 Kor. 8:14). De gemeenten waren ook 
ekonomische gemeenschappen, zij leefden in gemeenschappe
lijkheid. Zij probeerden in volle gelijkheid met elkaar te leven, zij 
hadden immers allen diezelfde geest (lKor. 8:14). Dit experi
ment van éénheid en gelijkheid was een niet gemakkelijke onder
neming in de verscheurde hellenistische wereld. Wij zien dan ook 
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dat de machtsverhoudingen en de ongelijkheid van de omrin
gende wereld terugslaan op de gemeente. Paulus moet een voort
durende strijd voeren tegen heerschappij in de gemeente, geest
begaafden die zich boven anderen verheffen, sterken die zwak
ken verachten, rijken die zich bevoordelen ten koste van armen. 
Zo raakt hij steeds weer in strijd verwikkeld en moet konflikten 
zien op te lossen. Dat is niet alleen zo in Paulus' gemeenten, ook 
alle synoptische evangeliën weten ervan te verhalen (Mark. 
10:37 v.v. par.) Johannes en Jakobus willen aan de rechter- en 
linkerhand van de Messias zitten in zijn heerlijkheid. Maar zoals 
het in de maatschappij is, dat zij rust op verhoudingen van macht 
en heerschappij van mensen over mensen, 'zo zal het onder jullie 
niet zijn. Wie bij jullie groot wil zijn, die moet aller dienaar zijn 
(Mark. 10:42 v. par)', zegt Jezus. 
De gemeente is een experiment van verzoening met het oog op de 
wereld: de omgang der geheiligden met elkaar is niet alleen ex
emplarisch (voorbeeldig), maar ook proëxistent: de gemeente is 
net als haar Heer een pars pro toto, zij maakt in zichzelf waar, wat 
voor de wereld evenzeer geldt; zij begint plaatsvervangend al in 
een vernieuwde en veranderde wereld te leven, alsof de dag mid
den in de nacht al was aangebroken. De gemeente is pars pro toto, 
dat wil zeggen zij staat als deel voor het geheel, zij staat ook - dat 
is plaatsvervanging - voor het geheel in. Zij brengt de toekom
stige vrede in beeld dwars tegen de weerstand in. De gemeente 
heeft de wereld niet achter zich gelaten, integendeel: zij heeft de 
wereld voor zich. Zij is wereld, maar: heilig in de wereld, dat wil 
zeggen ànders ten teken! Zij is het begin van de nieuwe schepping 
juist als lijdend en strijdend lichaam van de Heer. Het doel van 
God is het heil van alle mensen. Het experiment van de gemeente 
heeft geen ander doel. Het gaat de gemeente niet om zichzelf. 
Heiligheid is geen doel in zichzelf! Wat het betekent dat de ge
meente proëxistent is, komt in de volgende aansporing van Pau
lus duidelijk aan het licht. 
Paulus roept uit, dat zij de gastvrijheid moeten najagen. Gastvrij
heid is een deugd in het hele oude oosten en ook in de griekse en 
hellenistische wereld. Toch heeft Paulus' oproep hier een heel 
bijzondere klank. Wij begrijpen dat nog het beste, denk ik, als wij 
kijken naar Hebr. 13:2, waar de schrijver van die brief zegt: ver
geet de herbergzaamheid niet. Filoxenia, zowel Paulus als de 
schrijver van Hebreeën gebruikt dit woord. Het betekent liefde 
tot de vreemdeling. Voor bijna alle maatschappijen en menselijke 
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groepen is kenmerkend, dat zij vreemden afstoten, dat ze vrees 
hebben voor vreemdelingen (denk aan de zigeuners bij ons!). We 
noemen dat xenofobie, vreemdelingenangst. Die angst leidt tot 
diskriminatie en apartheid en - tenslotte - tot uitroeiing. Zo was 
dat ook in de hellenistische wereld. Het vergeten van de gastvrij
heid ligt dus maar al te zeer voor de hand, want gastvrijheid ver
onderstelt: liefde tot de vreemdeling in plaats van angst. Die 
liefde is even moeilijk als nodig in een wereld van haat. Herberg
zaamheid is ook gevaarlijk, want het opnemen van zwervers, 
vluchtelingen, achtervolgden is verdacht. Toch gaat het Paulus 
juist daarom. Hij kent de noodzaak daarvan aan den lijve. Hij is 
zelf een missionaris onderweg, die totaal afhankelijk is van gast
vriendschap. Apostelen en zendelingen, die zich van provincie 
naar provincie spoeden, om van de heerschappijwisseling te ge
tuigen, zijn blootgesteld aan vervolging, ontvangen stokslagen, 
worden verjaagd of gearresteerd, in de gevangenis geworpen, ter 
verantwoording geroepen, bedreigd, veroordeeld, vogelvrij ver
klaard. Ze zijn ertoe gedoemd altijd zwervend vreemdeling te 
zijn. Dat is het loon voor hen, die kiemcellen van vrijheid en 
gelijkheid willen stichten. Hierop doelt m.i. wat in Hebreeën 
13:2 staat: Op die wijze - door herbergzaamheid - hebben som
migen zonder het te merken engelen - angeloi, d.i. boodschap
pers - geherbergd. Onder die zwervers is ook de vervolgde broe
der of zuster. In hen zijn alle daklozen en zwervers geheiligd. 
Zonder er erg in te hebben help je zo ook de boodschappers van 
het heil, terwijl je hen in de steek laat als je de vreemdeling buiten 
laat staan. Hoezeer blijkt hier de proëxistentie van de gemeente 
voor de wereld. De gemeente laat haar apostelen en missionaris
sen niet in de vervreemding stoten, niet vogelvrij maken en 
daarom neemt zij alle vreemdelingen en daklozen op. Zij mogen 
rekenen op gastvriendschap, op herbergzaamheid. De gemeente 
is een onderduikadres, de kerk is een asyl. Dat bedoelt Paulus, als 
hij zegt: jaagt de herbergzaamheid na, weest op gastvrijheid ge
spitst! De gastvrijheid en de gemeenschap van goederen zijn 
broodnodig voor een gemeente die vervolgd wordt. Een ge
meente, die in de verdrukking is, is een gemeenschap die open
staat voor alle ontwortelde en op drift geraakte mensen. 
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13 

Zegening der vervolgers 
(12:14) 

Paulus spreekt in het voorgaande in zogenaamde participia of 
deelwoorden. Letterlijk vertaald, zegt hij dus: 'in de hoop vrolijk 
zijnde, in de verdrukking volhardende, in het gebed volhoudend, 
in de noden der heiligen delend, de gastvrijheid ijverig nastre
vend ( ... )'. Men heeft lang gedacht dat zulke participiale kon
strukties in het grieks geen imperativische (bevelende) betekenis 
kunnen hebben. Wel spreken de rabbijnen in het hebreeuws zo. 
Daarom dacht men: Paulus heeft een semitische (vroegchriste
lijke) bron gebruikt. Dat kan natuurlijk. Maar men heeft inmid
dels ontdekt, dat deze konstruktie in griekse papyri ook voor
komt. Paulus maakt er ook gèbruik van. Hij spreekt zó, als hij de 
gemeente nog eens wil inprenten wat voor hen vaststaat en wat ze 
ook al doen. Dat is ook de zin van deze wat wonderlijke konstruk
tie: nog eens aansporen tot wat al gedaan wordt. Paulus zegt dus 
eigenlijk: 'wat jullie doen, hopen, het is goed, doet het vrolijk! 
dat jullie in de verdrukking standhouden, ik weet het, doet het 
volhardend! dat jullie bidden, ik verblijd mij erover, houdt het 
vol! dat jullie alles delen, als geheiligden en dat jullie gastvrij 
bent, het is mij bekend, streeft het ijverig na!'. Zo ongeveer zou
den wij het kunnen parafraseren. Zo bereidt Paulus voor, wat hij, 
met nadruk in vers 14 gaat zeggen en dan gebruikt hij wel zg. 
imperatieven (= gebiedende wijs). Hij heeft voor die geweldige 
gebiedende vorm de grondslag gelegd in deze participium-zin
nen: een gemeente die zó is - (hoopvol, biddend zich verzettend, 
gastvrij) kàn haar vervolgers zegenen, zij hoeft hen niet te ver
vloeken. Als hopenden, als volhardenden, als biddenden, als sa
men delenden en gastvrijheid najagenden, kunnen ze ertegen en 
zitten niet onder de doem om vijanden en vervolgers te haten en te 
vervloeken, zijn ze bevrijd uit de vicieuze cirkel van haat en 
vloek en geweld. Zij zijn ànders - heilig! 
Friedrich Nietzsche kon hier geen begrip voor opbrengen. De 
natuurlijke, sterke mens wreekt zich op onrecht, hij stelt zich te 
weer tegen bedreiging. Die natuurlijke neiging wordt, volgens 
Nietzsche, door het christendom gebroken. Paulus' vermaan gaat 
in tegen de natuurlijkheid en de vitaliteit van het menszijn. Nietz-
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sche kon daarin niets anders zien dan zwakte, een uiting van een 
slavengeest. Omdat de slaven zich niet wreken kunnen, maken ze 
van de zwakheid een deugd en beginnen van vergeving te spre
ken. Maar, zegt Nietzsche, ze zweten erbij! Echte deugd is sterk, 
is virtus en dat betekent mannelijkheid. Nietzsche vond dat soort 
christendom een laffe smaak hebben, het is onecht, vol zelfbe
drog en het komt voort uit de troebele bron van het ressentiment, 
de wrok over de onmogelijke wraak! Nietzsche heeft misschien 
geen gelijk, maar in zijn ongelijk zit toch veel waars. Heel wat 
christendom is inderdaad halfzacht en zalverig, onecht en onbe
trouwbaar. Hij heeft daarin diep gepeild, dat het juist dit vrome, 
zalverige christendom is, dat zich - als het de kans maar krijgt, 
langs allerlei wegen op zijn vijanden gewroken heeft. De kerk, zo 
luidt het adagium, vergiet geen bloed. Maar hoeveel bloed heeft 
de kerk niet doen vergieten! Dat is Nietzsches gelijk! Maar heeft 
hij ook gelijk tegenover Paulus, tegenover het Nieuwe Testa
ment? Nietzsche zelf was wel die mening toegedaan. Hij bewon
derde het Oude Testament als een sterk boek, een krachtig boek, 
vol geur van aarde, terwijl hij het Nieuwe Testament verwierp om 
zijn halfzachtheid, zijn hemelse abstraktheid en onnatuurlijk
heid. Paulus' gebod, de vervolger te zegenen, gaat inderdaad te
gen de natuur in. De reaktie om je vijand te haten is natuurlijk. 
Maar Paulus' gebod is geen moraal voor slaven, zoals Nietzsche 
dacht. Het is veeleer het moreel van mensen, die weet hebben van 
de wisseling van heerschappij: zij geloven in de overwinning van 
de gekruisigde en ze zijn van daaruit vrolijk en hoopvol, zij voe
len zich in alle zwakheid sterk. Zij zijn wel slaaf - maar slaaf van 
deze kyrios-bevrijder (Heer), ze hebben dan ook geen slavenziel. 
Integendeel: ze zijn frank en vrij. Zij laten zich hun vrijheid niet 
meer afnemen. Zij wreken zichzelf niet omdat dat altijd eindigt in 
het verlies van de ontvangen vrijheid. 
Jezus zegt tegen zijn leerlingen: zie, Ik zend jullie als schapen 
onder de wolven (Matth. 10: 16, Luk. 10:3). Met wolvtm duidt hij 
in overeenstemming met de traditie aan: goddeloze heersers, die 
een arm volk knechten, voornamen, die leven vernietigen om 
winst te maken en macht te vergroten. Kortom: vijanden! vervol
gers! Daartussen is dan de gemeente niet geraakt door een onge
lukkig toeval of een noodlottige ontwikkeling, maar zij is onder 
de wolven gezonden; zij heeft er een zending te vervullen, van 
Christuswege. Zij heeft de opdràcht tegen de wolven te vechten, 
over hen te zegevieren, hen te verslaan. Maar op een heel ei-
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genaardige, heel andere manier dan we verwachten. Trouwens 
wat zouden schapen kunnen uitrichten tegen deze verscheurende 
dieren? Jezus drukt met zijn woord twee dingen in enen uit: ener
zijds nuchter het gevaar dat de volgelingen van de Messias lopen, 
anderzijds de bescherming die zij genieten, de overwinning die 
ze behalen. Omdat God regeert. Paulus heeft in het begin van ons 
hoofdstuk al gezegd, hoe die overwinning zal worden bevochten: 
net als door Jezus, door het offer van het lichaam, dat is: de be
reidheid tot het martyrium (de messiaanse vorm van verzet). 
Paulus' woorden zijn een citaat van een woord van Jezus zelf, dat 
maar heel weinig anders luidt: Zegent, wie jullie vervloeken 
(Luk. 6:28). Paulus verwijst niet naar Jezus, hoewel hij dat soms 
wel doet. Blijkbaar hoorde dit woord zozeer tot het vaste bestand 
van de toenmalige katechese, dat zo'n verwijzing overbodig was. 
De passende reaktie op vervolging en vijandschap is niet haat, 
verwensing en vloek. Christenmensen mogen hun behoefte aan 
vergelding niet de vrije loop laten. Wat zij wel moeten doen is, de 
vervolger heil wensen, vrede over hem afbidden. Dit is geen ver
dringing van natuurlijke gevoelens, zoals Nietzsche dacht. Het 
gaat niet om de gevoelens - die mogen er zijn -, maar om het 
gedrag, om het handelen. Er wordt geen sympathie voor de ver
volgers gevraagd. Wie God haten verdienen geen gevoelens van 
liefde. Het is dan ook niet de bedoeling, dat tot opgeven, tot 
resignatie wordt opgeroepen. Vervolgers zijn vijanden, dat is zo 
en dat kan zo blijven. Maar het hoeft niet zo te blijven. Vijand kan 
niemand in laatste ernst zijn. Er is zoiets als omkeer! 
De zin van Paulus' vermaan is dan ook om niet op te geven in de 
strijd voor het heil, voor de vrede, zelfs niet tegenover de vervol
ger. Ook tegenover hem blijft de strijd op vrede gericht. Als dit 
niet meer zo is, heeft de vervolger al gewonnen. Hoe is dan nog 
verzet mogelijk? Die weg wijst Paulus: ook in zo'n uitzichtloze 
situatie is verzet mogelijk, mits de gemeente lichamelijk offerbe
reid is en een eventueel martyrium niet schuwt. Er zit niets anders 
op dan inklusief de vervolger te denken en te handelen. Hij is niet 
meer en niet minder dan een bedrogen en zichzelf bedriegende, 
een misleide handlanger van de boze. De gemeente keert zich 
innerlijk en uiterlijk van hem af, zou hem willen ontlopen, indien 
zij kon. Maar dat kan niet. De vervolger slaat toe! Dan geldt: ook 
hij is mens, ook hij heeft recht op vrede, ook hij mag het evange
lie horen. Paulus begrijpen wij het best, denk ik, als wij teruggrij
pen op een evangelisch verhaal (Luk. 10:1-12) De boden van 

66 



Jezus worden in een stad afgewezen, maar voordat zij de vijan
dige stad verlaten, brengen ze nog eenmaal de heilsboodschap: 
maar jullie zult weten, het koninkrijk van God is nabijgekomen. 
Dat heeft een dubbele betekenis. Als de stad zich niet bekeert, zal 
het gericht over haar losbarsten. De aankondiging van het nabij
zijn van het Rijk is dus ook prediking van het gericht (wat heel 
iets anders is overigens dan: vloek). Maar de zin van alle ge
richtsprediking is het alternatief: het kan zijn dat de stad zich -
denk aan Ninevé - bekeert. Ook zij is tot vrede bestemd, al weten 
ze in de stad (nog) niet wat tot hun vrede dient. De boden wenden 
zich af, zij laten de stad aan God en aan zichzelf over, zij schud
den het stof van de voeten en gaan, ja vluchten weg, kijken niet 
om (zoals Lots vrouw deed), stenen worden hun nagegooid, maar 
toch bieden ze nog één keer aan, deel te nemen aan de komst van 
het Rijk en kind van de vrede te worden. Dat is de zegen, die 
Paulus bedoelt. Zo zegenen de boden van de Messias en vloeken 
ze niet. 

De vervolgers zegenen betekent: de handlangers van het boze, 
die alleen in militaire en politieke kategorieën kunnen denken, als 
het om de toekomst gaat, zowel voor de konsekwentie van hun 
denken zetten als het Rijk van God verkondigen. Wat ze niet doen 
deze boden van de Messias is: de boze-d.i. de vijand, de vervol
ger- weerstaan (Matth. 5:39), want dan vervallen zij aan de me
thode van de vijand, vervallen zij in de duivelse cirkel van het 
geweld en in de niet-eindigende weerwraak. Door die weigering 
méé te doen plegen ze verzet, verzet in een hogere zin: vervolger! 
je kunt anders worden, je kunt delen in de vrede! Zo wordt de 
strijd voor de godsvrede op aarde zelfs niet opgegeven tegenover 
hen die vijandig zijn. De boze wordt geen weerstand geboden 
anders dan door de verkondiging, want alleen zó kan de strijd 
tegen de Overste van de wereld worden gestreden. De vervolger 
kan in laatste ernst geen vijand zijn; immers de duivel kan geen 
mens worden. Daarin verschilt hij van God. Er is dan ook geen 
mens die als duivel mag worden behandeld. Deze liefde tot de 
vijand is geen onmogelijke gezindheid, berustend op verdrin
ging. Integendeel zij houdt in, wat Psalm 139 zegt: 'zou ik niet 
haten, wie U haten, niet verafschuwen wie tegen U opstaan; ik 
haat hen met een volkomen haat, tot vijanden zijn ze mij.' On
danks die afschuw en die haat, worden ze behandeld met liefde, 
want zo alleen is echt verzet mogelijk. Bisschop Desmond Des-
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mond Tutu (nobelprijswinnaar voor de vrede 1984) vertelt: 'ik 
ken een jonge man, die tegen me zei: bisschop, je kijkt de mensen 
die je martelen recht in het gezicht en je zegt, dat ze zich als 
beesten gedragen, maar toch Gods kinderen zijn. Die folteraars 
hebben ons nodig, om de menselijkheid die ze verloren hebben, 
terug te krijgen.' 
Paulus komt nog eens op deze zaak terug in ons hoofdstuk, zo 
hoog zit het hem; dan zal blijken, dat er in die liefde een hogere 
vorm van vergelding zit, die niet in de duivelse cirkel van het 
geweld vervalt, maar die cirkel juist doorbreekt. 
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14 

Solidariteit en gelijkgerichtheid 
(12:15,16) 

Als ergens blijkt hoe onmoralistisch het goed vermaan is, dan 
hier. De apostel roept uit: weest blij met de blijden en weent met 
de wenenden. Het klinkt als een aforisme, ook door zijn vorm: de 
imperatieven zijn hier infinitieven. In de gemeente geldt: blij zijn 
met de blijden en wenen met de wenenden. Dat is geen opportu
nisme, maar solidariteit. De huik wordt niet naar de wind gehan
gen, maar ieder neemt intens deel aan de ups en downs van de 
ander. Dat veronderstelt, dat iedereen elkaar in de huisgemeente 
kent, met elkaar meeleeft, vooral als het gaat om de extremen van 
het menselijk bevinden, vreugd en leed. In de gemeente zijn 
mensen geen vreemden voor elkaar, ze zijn geen 'anderen'. Aan 
een ieder wordt juist dareenzaammakende gevoel, een 'ander' te 
zijn, ontnomen. In de gemeente geldt, zoals wij zagen: lam so
mebody. De grote verleiding in de gemeente is het zich terugtrek
ken op de stoïcijnse wijsheid, de apathie, de hogere onverschil
ligheid, het boven alles en iedereen verheven zijn, ontkwetsbaar 
en onbeledigbaar en dus ten diepste ontoegankelijk zijn. Jullie 
moeten jullie alles van elkaar aantrekken, zegt Paulus, vooral 
vreugde en verdriet, want in die extreme bevindingen is de mens 
natuurlijk: hij lacht en is vrolijk, hij weent en is verdrietig. Dit 
evangelisch vermaan is wel allerminst onnatuurlijk, zoals Nietz
sche dacht. Het zijn de moralisten altijd weer, die tegenover de 
blijden over 'zoveel smart in de wereld' en die tegenover de we
nenden over 'de zonzijde van het leven' beginnen. Paulus zegt: 
zo mag het onder jullie niet zijn. Bij jullie moet de mens, zoals die 
van natuur is in zijn lief en leed, ernstig worden genomen; zo je 
wilt, overschat in de diepte van zijn authenticiteit. Zo bedrijven 
messiaanse mensen pastoraat aan elkaar. Ze zijn niet onverschil
lig, maar nemen deel aan het lot van anderen, aan hun vreugde en 
verdriet, hun zorg en angst, hun hoop en vertwijfeling. 
Ook hier mogen we geen tegenstelling maken tussen de houding 
van christenen naar binnen (de gemeente) en naar buiten (de we
reld). De gemeente is met de anderen in de wereld, zij zit in 
diezelfde boot, maar het is niet: in de ark in de kark! Juist om die 
solidariteit gaat het. Die wordt naar binnen geoefend, juist omdat 
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zij naar buiten geldt. De gemeente distantieert zich niet van de 
wereld, maar midden in de wereld is zij anders. Zij beoogt niet de 
wereld te winnen voor de christelijke zaak, maar voor deze wijze 
van leven (dit geloven!) als experiment van het komende Rijk. 
Het gaat om niets anders dan deze zuster- en broederschap in 
solidariteit. Het gaat om de vrede. Paulus zegt in 1 Kor. 9:20-22, 
dat hij de joden een jood is geworden om de joden te winnen, hen 
die onder de wet zijn als zelf ook onder de wet, om die onder de 
wet te winnen, die zonder wet zijn als zonder wet, om ook de 
wettelozen te winnen, de zwakken zwak, om ook de zwakken te 
winnen, alles om in alle opzichten allen te redden. Zo doet Paulus 
in naam van de grensganger, murendoorbreker Jezus! 
De gemeente, als kweekplaats van solidariteit, als gemeenschap, 
is voortgekomen uitJezus' roep, dat het Rijk nabij is, en zijn roep 
tot navolging. Zij berust niet op principes of regels, zij is geen 
orde, maar is ontstaan uit provocatie van de blijde boodschap. In 
die boodschap vindt zij steeds opnieuw haar vernieuwing en her
innering. Als er partijschappen, sektarische neigingen of kliek
vorming gaat optreden, helpt het niet te roepen: broeders, weest 
toch eensgezind. Een appèl op 'broederlijkheid' in die zin vinden 
wij dan ook nergens in de nieuwtestamentische geschriften. De 
vertaling van Paulus' woorden met 'weest onderling eensgezind' 
is dan ook te vlak. Beter is: weest onder elkaar op hetzelfde ge
richt. Hetzelfde (grieks: to auto), dat is: het evangelie van Gods 
neergang in den vreemde, zijn afdaling tot in de krochten van het 
menselijk bestaan, de slavernij, de gehoorzaamheid ten dode. 
Dat evangelie immers is de grond en de oorzaak van de zuster- en 
broedeTschap. Die rust niet in een welwillende gezindheid, maar 
in een gezamenlijk gericht zijn op het ene nodige. Allen geloven 
in de wisseling van heerschappij en zien uit naar Gods toekomst, 
die in Jezus al is aangebroken. ZÓ op één ding gericht, is de ge
meente een bonte veelheid van mensen van allerlei aard en soort, 
maar zij zijn allemaal door die Ene geroepen en aangesproken. 
Dat heeft boven alles voorrang. Vanuit die roeping nemen deze 
zo verschillende mensen deel aan elkaars leven, dienen ze elkaar, 
staan ze elkaar bij in verdriet, verdubbelen ze elkaars vreugde en 
zijn ze één. 
Om goed te verstaan, wat Paulus bedoelt met zijn oproep, is het 
goed naar een parallelle tekst in Fil. 2:5 te kijken. Daar zegt hij: 
'weest daarop gericht onder u, wat in Jezus Christus werkelijk is' 
en dan volgt daarop de befaamde christuspsalm, die bezingt, hoe 
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de Messias-Mensenzoon niet aan God gelijk wilde zijn, maar 
zichzelf ontledigde, afzag van alle ijdele eer, en de gestalte van 
een slaaf aannam, mens onder de mensen werd in de allerlaagste 
staat: een gehoorzame ten dode. Vanwege deze vernedering, 
deze gang in den vreemde, wordt hij door God verhoogd en krijgt 
de naam boven alle naam. Dat is de Christus-werkelijkheid, zoals 
deze de eenheid en de samenhang, het geloof en de praxis van de 
gemeente bepaalt. Praktisch betekent het: geen twist, geen ijdele 
jacht naar eer, maar een gezindheid van nederigheid, de bereid
heid met kleinen en geringen samen te zijn, en de ander altijd 
uitnemender achten dan jezelf, niet op het eigen belang gefixeerd 
zijn, maar vooral letten op dat van anderen. Zolang er zo gediend 
wordt, is er ook eenheid. Er heerst in de gemeente geen hierarchie 
van waardigheden of waarden. Die kunnen Christus niet vervan
gen. Christus schenkt geen voorrechten. Hij heeft zich voor allen 
gegeven. Dat bepaalt de ruimte der gemeente: het is een ruimte 
waarin alle posities van gelijke waarde zijn. 
Nu hoeft het ons ook niet meer te verwonderen, dat Paulus in de 
volgende zin zegt: richt u geestelijk niet op de hoge dingen, maar 
laat u meenemen door de eenvoudigen ( of: door het eenvoudige). 
Waaraan (aan wie?) Paulus denkt bij het geestelijk gericht zijn op 
het hogere is niet helemaal duidelijk. Misschien denkt hij aan 
gnostische openbaringen en geheimenissen of een overweldi
gende religieuze ervaringen (piek-ervaringen, zeggen we tegen
woordig). Waarschijnlijk moeten wij hem algemener verstaan: 
bedacht zijn op hoge dingen, naar het hogere streven. Je kunt 
daarbij denken aan de hoogmoed van de sterkeren, die zich boven 
de zwakkeren verheven wanen. De hogere bedoelingen zijn im
mers altijd het privilege van wie zich enige luxe permitteren kun
nen. In ieder geval is het een waarschuwing tegen geestelijke 
hoogmoed, het uitzijn op eer en aanzien, het willen uitsteken 
boven anderen. Paulus stelt daar tegenover, dat de leden der ge
meente zich in het eenvoudige moeten voegen of - als wij het 
griekse woord mannelijk opvatten - dat zij zich moeten laten 
meenemen door de geringen, eenvoudigen, 'nederen' . Of dat 
griekse woord (tapeinois) een derde naamval meervoud van on
zijdig of mannelijk geslacht is, valt niet uit te maken. Het woord 
'zich laten meenemen' vinden wij ook in Gal. 2:13, waar van 
Bamabas verteld wordt, dat hij zich door Petrus en de judaïsten 
op sleeptouw heeft laten nemen. Door die tekst en de lettergreep 
'mee' (grieks: syn) ben ik een beetje meer geneigd het griekse 
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woord, met de oude vertalingen, mannelijk op te vatten. Christe
nen moeten niet uitzijn op eigen eer en aanzien, maar zich wijden 
aan de dienst aan de onaanzienlijken, oneervollen, armen en 
geringen, helemaal onder aan de ladder. Maar omdat het woord 
tapeinois parallel staat met het hogere (grieks: ta hypsèla), wat wel 
een onzijdig woord is, kan het heel wel ook onzijdig worden 
opgevat. Als wij dat doen wordt de betekenis zakelijk niet anders. 
Alleen ligt dan het accent op de nederigheid van de dienst. 
Tegenwoordig doet het in sommiger theologisch spraakgebruik 
opgeld, te spreken van 'vertikaal' en 'horizontaal'. Die twee 
worden dan min of meer tegen elkaar uitgespeeld en worden 
gebruikt ter etikettering: vertikalist, horizontalist. Met die termen 
slaat men elkaar om de oren. Men bedoelt met deze formele 
beeldvorming te spreken respektievelijk over de verhouding van 
de mens tot God en de verhouding van de mens met zijn medemen
sen. Als één ding niet gaat, is het dit. Dat blijkt toch wel duidelijk 
uit de tekst van Paulus. God is niet in de vertikaal te zoeken of te 
vinden, zelfs en juist niet in het hogere. Hoe zou je daartoe 
opklimmen? God laat zich vinden onder kleine mensen. Hij is in 
Christus mens geworden, heeft de gedaante van een slaaf aangeno
men en is een gehoorzame ten dode geworden. In Jesaja 57: 14-21 
en Psalm 131 wordt er niet anders over God gesproken. In de 
vertikaal komt God neerwaarts, Hij daalt neer in onze konditie, 
deelt ons lot, draagt onze schuld. Wij noemen dat Gods kondes
cendentie. Als wij God zoeken, moeten wij niet naar het hogere 
streven, niet omhoog willen stijgen langs de vertikaal, maar moe
ten we zijn bij de eenvoudigen, de gebrokenen van hart, de armen 
van geest, de geringen. Daar helemaal onderaan is God te vinden. 
En als wij iets menen te zijn, moeten wij maar naar omlaag komen. 
Als wij 'navolgers van God' (Ef. 5:1) willen zijn, hebben wij die 
beweging naar onderen mee te maken en dan zijn we waar we zijn 
moeten, bij de minsten onzer medemensen, dan zijn we op onze 
plaats en komen ook eindelijk tot onszelf. Daar, in de diepte, 
mogen we roepen en ons hart opwaarts verheffen naar God en dat 
betekent: uitzien naar zijn komst, uitzien naar zijn Rijk. Dan zijn 
wij op de rechte wijze in de horizontaal: voorwaarts gericht. Wij 
strekken ons uit naar zijn toekomst. In de vertikaal geldt dus een 
neerwaarts en in de horizontaal een voorwaarts. Die twee zijn geen 
tegenstellingen, maar spanningsvol op elkaar betrokken. Wie ze 
tegen elkaar uitspeelt zondigt tegen de mensgeworden God. 
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Paulus rondt de zin af met een citaat uit Spreuken 3:7, waarin een 
bepaalde vorm van wijsheid wordt afgewezen, die wijsheid na
melijk die zichzelf wijs vindt, die zichzelf viert en zichzelf ver
heft. Paulus heeft dit citaat al eerder gebruikt (in hfdst. 11:25); 
daar wordt de zelfverheffing van de heiden tegenover de joden en 
hun verharding verworpen als zo'n eigenwijsheid. In het Spreu
kenboek gaat het bij onze tekst over het valse vertrouwen in de 
menselijke wijsheid, waartegenover de vreze des Heren (de eer
bied voor God) als het begin van echte wijsheid wordt gesteld. 
Paulus richt zich tegen de zelfgenoegzaamheid, tegen het zoeken 
van eigen eer en zo tegen onsolidair gedrag. Die twee vormen van 
eigenwijsheid zijn in wezen één. Wij begrijpen dat, als wij de 
beroemde passage opslaan, waarin Paulus over de wijsheid van 
de wereld spreekt, die dwaasheid voor God is (1 Kor. 1:18 v. v.). 
God heeft door het woord van het kruis, het kèrugma, de gelovi
gen gered en zo heeft hij die wijsheid beschaamd. Er moet dus 
gekozen worden: Of de wijsheid der wereld die dwaasheid voor 
God is, Of de wijsheid van het kruis, die dwaasheid in het oog der 
wereld (der Grieken) is. Beslissend zijn de woorden: woord van 
het kruis, kèrugma. Wijsheid in verwerpelijke zin is, het kruis als 
dwaasheid beschouwen en daarom verwerpen, dat God aan zo'n 
schandpaal te vinden zou zijn. Het kruis is de straf voor weggelo
pen slaven en politieke rebellen (lèstai). In de eigen-wijsheid van 
de wereld is het onmogelijk, dat God zich geëncanailleerd heeft 
met de minsten, de slaven, de geringen, - dat God zich tot de 
misdadigers heeft laten rekenen in Christus Jezus. Die wijsheid 
zoekt God in het hogere. En wie de gekruisigde verwerpt, zal zelf 
ook niet in nederige dienst willen treden en onder de geringen 
verkeren. 
Wie omgekeerd niet aan de minsten dienstbaar wil zijn, verwerpt 
daarmee ook deze God, die bij 'nederen' woont en hun lot deelt. 
Vreze des Heren is daarom het begin van echte wijsheid, omdat 
die eerbied juist de Heer geldt die knecht wilde zijn. Wie deze 
heilzame, revolutionaire paradox loochent is niet echt wijs, maar 
wijs in eigen oog, wijs bij zichzelf. Die ziet het ene, dat werkelijk 
nodig is, solidaire liefde, niet, ja wil het kennelijk niet zien. 
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15 

Afzien van wraak 
(12:17,18,19,20) 

De gemeente heeft met haar vernieuwd onderscheidingsvermo
gen te testen, wat in een gegeven situatie de eenvoudige en on
dubbelzinnige liefdes wil van God konkreet inhoudt, om van 
daaruit gehoorzaam te doen wat zo de hand gevonden heeft om te 
doen. Het gaat om het zoeken en vinden van de weg der gehoor
zaamheid om die dan ook te gaan. Afgewezen wordt daarmee elk 
moreel oordelen vanuit een vaststaande, gereguleerde kennis van 
goed en kwaad. De gemeente heeft de nieuwe, levende weg te 
gaan. God wil Jezus. Ethiek is voor de gemeente eenvoudig na
volging. Bij het eigenmachtig oordelen hoort ook wat wij tegen
woordig noemen het 'decisionisme', een politieke filosofie die 
politiek definieert als de macht die uitmaakt wie vriend en wie 
vijand zijn. Immers, juist tegen die eigenmachtigheid gaat het in 
het ethos der gemeente. Jezus Christus staat voor de gemeente op 
de plaats van het oude weten van goed en kwaad. Waar wij van 
goed en kwaad weten, moreel oordelen en bepalen wie vriend en 
vijand zijn zijn wij op zijn goddeloost. Daar wordt altijd gelas
terd, genegeerd, geschuwd, verdacht gemaakt, nagewezen, uit
gebannen, geïsoleerd en straks gefolterd en gemoord. Kennis van 
goed en kwaad is oorlog. En in de oorlog zegeviert altijd het 
boze. 

In dit hoofdstuk beperken wij ons tot het negatieve: het afzien van 
vergelding en wraak tegenover hen, die de gemeente kwaad beje
genen. In het volgende hoofdstuk gaat het dan over de liefde tot 
de vijand (positief), die zich uit in daden van barmhartigheid. 
Niet langer denken in het schema van de wereld, niet langer den
ken in het vriend-vijand-model, betekent niet dat er geen vijan
den meer zijn. Die zijn er wel. Paulus denkt de vijandschap niet 
weg. Hij weet heel wel dat de gemeente vervolgd wordt omdat zij 
het schema van de wereld met zijn grenzen en barrières door
breekt. Er zijn dan ook wel degelijk machten die de gemeente 
bedreigen, haar vervolgen en die het op haar ondergang gemunt 
hebben. Die machten zijn in de ban van de Supermacht, de vorst 
der wereld, en hebben zich tot zijn handlanger laten maken. De 

74 



gemeente evenwel nagelt hen daarop niet vast, anders zou ze te
rugvallen in konformisme. Zij gelooft niet in laatste ernst aan die 
vijandschap. De duivel kan geen mens worden en daarom mag 
geen mens als duivel behandeld worden. Ook de vervolger der 
gemeente niet. Zou de gemeente dat wel doen, dan vervalt zij aan 
het schema van de wereld. Door het niet-weerstaan van de boze 
wordt de bankring van de macht doorbroken. Zo wordt de duivel 
zelf weerstaan! Want de duivel is de duivelskring van de wraak, 
de geweldsspiraal, de nooit eindigende eskalatie van dwang en 
folter, de vendetta die de wereld met ondergang bedreigt. Die 
toverkring is alleen te verbreken door een gemeente die durft af te 
zien van alle vergelding en wraak. 
Als de vijand zichzelf uiteindelijk vastlegt op zijn vijandschap, 
als hij er, ondanks de gemeente en haar getuigenis, niet van af
komt, dan maakt hij zichzelf tot een vijand in laatste ernst, die 
vervalt aan het gericht van God zelf. Maar de toorn van God 
wordt niet door de gemeente voltrokken. De gemeente zelf zal 
ook door het vuur van de Dag des toorns heen moeten. Ook over 
haar zal het laatste oordeel geveld worden. Het is er ver vandaan, 
dat zij het zelf zou mogen of kunnen hanteren. Zij heeft plaats te 
laten aan de toorn van God, zegt Paulus met een citaat van Deute
ronomium 32:35 (waarschijnlijk de hebreeuwse tekst zelf verta
lend). Dat betekent, dat de gemeente niet door eigenmachtig han
delen op het laatste oordeel mag anticiperen, maar dat zij aan God 
zelf ruimte moet laten de vijandschap te vergelden. Alleen God 
ziet het hart aan. Juist de zekerheid, dat God oordeelt, dwingt de 
gemeente geen rechter in eigen zaak te zijn en van wraak af te 
zien. Niet voor niets geeft Paulus aan zijn woorden gezag door 
een normatief schriftwoord, dat hij met een plechtig 'er staat ge
schreven' inleidt. Bovendien voegt hij nog toe: 'zegt de Heer' 
(bedoeld is God Adonai, niet: Christus, althans niet hier). Dus 
niet Paulus zegt dit, naar de mens sprekend, maar God zelf. Er is 
hem dus heel veel aan gelegen het eschatologisch voorbehoud in 
dit opzicht goed tot de gemeente te laten doordringen. 
Het spreken over de toorn van God is voor het moderne bewust
zijn moeilijk, naar het schijnt, misschien zelfs onoverkomelijk. 
Het is onvoldoende daarop te antwoorden, dat Paulus het accent 
helemaal legt op de aansporing van wraak jegens de vijand af te 
zien, want zijn verwijzing naar de toorn van God is Paulus ernst. 
Als Paulus even eerder zegt, dat de mensen van Christus hun 
vervolgers moeten zegenen, dan is daarin evenzeer de gedachte 
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aan de toom vervat: nog eenmaal wordt het heil aangezegd, het 
stof wordt van de voeten geschud en dan wordt de vijand de rug 
toegekeerd, hij wordt overgelaten aan de ijver van God op genade 
en ongenade. Het is die ijver van God waarom het gaat bij de 
gedachte aan de toom. In zijn ijver zet God zich in voor zijn volk, 
werft hij om zijn volk. Wordt zijn liefde gekwetst, wordt hij te
leurgesteld, dan ontvlamt deze jaloerse God in toom. De toom is 
de rode gloed van zijn liefde. Haat, zegt Ernst Bloch, is een geel 
affekt, maar toom een rood. Bloch spreekt ook van de toom der 
hoop! Zo kan Gods erbarmen door afwijzing in toom verborgen 
raken (Psalm 77: 10). De rabbijnen zeggen, gewaagd, maar to the 
point: de zonde maakt de barmhartige God bitter en vreselijk. De 
toom is de kracht waarmee hij zijn liefdeswil doorzet tegen de 
weerstand in. Paulus sluit bij het oudtestamentische spraakge
bruik aan, als hij in Romeinen 2:5 van de dag van de toom spreekt 
(vgl. 1 Thess. 1: 10). De dies irae, dat is het laatste oordeel. Dat is 
geen inkonsekwentie in de liefdesprediking; integendeel, de ge
richtsdag wordt ook genoemd de dag van Christus Jezus (Fil. 1 :6, 
1 Kor. 1:8, vgl. 2 Kor. 5:10). In de toom is de liefde brandend, 
maar ook is de liefde begrensd door de toom. 
Grenzenloze liefde is geen liefde. God wil dat alle mensen het 
heil vinden, maar als de mens volhardt in zijn weerstand stuit hij 
op de toom van God. Systematisch konsekwent redenerend van
uit de liefde als principe zouden wij uitkomen bij de alverzoe
ning. Maar liefde is geen principe en bij konsekwenties leven we 
niet. Wij kunnen en mogen de alverzoening niet leren als dogma. 
Wij mogen erop hopen, maar tegelijkertijd geldt: de beslissingen 
van de mens in de geschiedenis worden ernstig genomen. Als wij 
nog zouden kunnen geloven in de optimistische idee, dat de we
reldgeschiedenis het wereldgericht is (Schiller, Hegel), dan zou 
de toom slechts een binnenhistorisch gebeuren zijn. Maar juist 
vanuit ervaringen, als waarvan het boek Job en Psalm 73 spreken 
- dat het de goddeloze goed gaat en de vrome ramp op ramp treft 
-, juist dus uit de ervaring dat de wereldgeschiedenis het gericht 
niet voltrekt, is er hoop op de dies irae. (De gedachte van de toom 
is op een of andere manier bijna altijd aanwezig in de godsdien
sten). Bij Paulus is die toom dan meteen ook een grens voor de 
mens: hij mag het (wereld)gericht niet zelf in de hand nemen. De 
gemeente mag zich niet wreken op zijn vervolgers en moet zo 
ruimte laten aan Gods toom. 
Er wordt een verhaal verteld over een middeleeuws godsdienstig 
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strijdgesprek tussen een rabbijn en een christelijk theoloog, 
waarin de tweede de eerste voorhoudt, dat de God van Jezus 
Christus een God van liefde is, terwijl de oudtestamentische God 
een God zou zijn van toom en vergelding. Daarmee zou de min
derwaardigheid van de joodse religie zijn aangetoond. De rabbijn 
evenwel antwoordt: ja zeker, maar dat wil juist zeggen dat jullie 
God wraak en vergelding aan jullie zelf overlaat, zoals ook aller
wegen blijkt, maar onze vergeldende God laat aan ons over elkaar 
lief te hebben! 
Paulus is geen idealist, maar een realist. Hij maant de gemeente 
met alle mensen vrede te houden, maar voegt eraan toe: voorzo
ver dat mogelijk is en voorzover dat van u afhangt. Paulus weet, 
zoals hier blijkt, dat de liefde niet altijd tot verzoening leidt. Zij 
kan afstuiten op de onwil van de ander. De vervolger kan in zijn 
vijandschap volharden. De liefde vindt zijn grens in het gedrag 
van de ander. Het is een utopisme te menen, dat je met liefde 
altijd vrede kunt scheppen. Toch moet alles op de liefde gezet 
worden; de gemeente moet doen wat zij kan, maar zij kan de 
ander niet dwingen, niet met wraak of dwang, maar ook niet met 
de liefde. De liefde zoekt de ander in zijn vrijheid. Juist de liefde 
is daarom geen dwangmiddel. De ander blijft tenslotte voor Gods 
rekening. 

Er is een zakelijke parallel tussen deze verzen van Paulus en de 
antithesen van de Bergrede, die wij vinden in Mattheüs 5:38-42. 
Daar gaat het driemaal om zo'n situatie, die om wraak roept. 
Maar Jezus zegt: 'wie je op de rechter wang slaat, keer hem ook 
de andere toe. Wie je voor het gericht je kleed wil afnemen, geef 
hem ook je mantel. Wie je tot één mijl vroondienst prest, ga met 
hem twee mijlen' . De situaties roepen om wraak, maar het zijn in 
wezen situaties van onmacht en angst. Waar Jezus toe oproept is 
in zulke situaties zedelijk overeind te blijven, boven onmacht en 
angst en zorg uit te komen en door een fiere houding getuigenis af 
te leggen. Jezus legt geen strenge moraal op, maar leert zijn leer
lingen moreel te tonen. 
De situatie van het geslagen worden, moeten wij niet symbolisch 
opvatten. Te allen tijde zijn dagloners, slaven en arbeiders (maar 
ook: vrouwen en kinderen) door hun opzieners geslagen. De an
dere wang toekeren betekent, dat zo'n machteloze zegt: neem 
deze kant ook nog! Verarmende boeren en handenarbeiders kwa
men vaak in de schuld. Volgens de tora mag het overkleed niet als 
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pand worden genomen (Exodus 22:25 v.v., Deut. 24:13), want 
het diende 's nachts tot deken. Wel mocht het onderkleed worden 
afgenomen, ook al is zo'n gedragen onderkleed weinig waard. 
Als ze je dat nog afpakken ben je wel gesjochten. Romeinse sol
daten en herodiaanse beambten (of zelfs grootgrondbezitters) 
hadden het recht kleine boeren of dagloners met ezel en al te 
vorderen om voor hen lasten te vervoeren. In alle drie de gevallen 
moeten de volgelingen van Jezus het hun aangedane onrecht ver
dubbelen. We moeten daarbij bedenken, dat terugslaan, dienst 
weigeren, het pand niet afgeven niet in de mogelijkheden ligt. 
Deze verdubbeling van het onrecht is een aktieve, demonstra
tieve houding. Zij is een getuigenis met bereidheid tot marty
rium. Er zit een diep godsvertrouwen in. Wie het onrecht begin
gen hebben ongetwijfeld begrepen, dat deze reaktie een bedrei
ging is met de toom van God, die de bedrijvers van onrecht im
mers zaloordelen. 
De verdubbeling is: vurige kolen op hun hoofd! 
Wij zien hoezeer Paulus in overeenstemming is met de Bergrede. 
Het is niet alleen Paulus die bij de liefde tot de vijand Gods wraak 
betrekt. Dat God onrecht vergeldt, dat de zwakken wordt aange
daan, is ook vooronderstelling van de Bergrede. Het is de cen
trale inhoud van het joodse en christelijke geloof. Als Jezus voor 
de Raad geslagen wordt door één van de dienaren, omdat hij de 
hogepriester zou hebben beledigd door zijn antwoorden, neemt 
Hij, als machteloze, een fiere houding aan. Hij keert niet letterlijk 
de andere wang toe, maar zegt: als ik kwalijk heb gesproken, leg 
dan uit wat er kwaad was; maar als ik goed heb gesproken, 
waarom sla je mij dan (Joh. 18:23)? Onder andere deze scène 
wordt in de eerste Petrusbrief (2:23) samengevat met de woorden: 
zo gaf Jezus het over aan Hem die op rechtvaardige wijze oor
deelt! 
Dit is dan ook de zin van Paulus' woord (verwant aan Spreuken 
3:4): hebt het goede voor met alle mensen. Want zo'n moedige, 
offerbereide houding, waarin de vervolger wordt uitgedaagd zijn 
schuld te verdubbelen, is een daad van liefde tot de vijand, im~ 
mers hem wordt nog eenmaal de kans gegeven op zijn schreden 
terug te keren en ànders te handelen. Hij wordt liefdevol, maar 
ook hard en onvermijdelijk met zichzelf gekonfronteerd. Dat is 
het enig goede, dat aan een vervolger of vijand kan worden ge
daan, zolang die oppermachtig is. 
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16 

De kracht van het goede 
(12:21) 

'Laat u niet overwinnen door he.t kwade, maar overwin het kwade 
door het goede', zo legt Paulus samenvattend een spreuk uit, die 
opgetekend staat in Spreuken 25:21, en die luidt: 'indien uw vij
and honger heeft, geef hem brood te eten, indien hij dorst heeft, 
geef hem water te drinken'. Het is de weg van de Messias, die 
Paulus hier wijst. Verslagen worden door de vijand is niet, ge
dood worden; de Heer werd ook gekruisigd. Nee, het is vervaIIen 
aan zijn handelwijze. De gemeente laat zich door haar vijanden 
en vervolgers niet de wet van haar handelen voorschrijven. Ook 
in dit opzicht ligt de gemeente dwars! Zij erkent maar één wet, die 
zich uitdrukt in de navolging van Christus, in de totale overgave 
aan Hem. De grote verleiding is: meegaan doen in de denkwijze 
en methode van de vijand. De vijand gelooft in dwang en geweld 
en noemt dat macht, hij is een toonbeeld van wat ingebakken is in 
de strukturen van de oude wereld. Daaraan mag zijn slachtoffer, 
de gemeente, zich niet konformeren. De gemeente gelooft in Je
zus Christus en dat betekent konkreet: zij waagt het met het 
goede, ook als zij op die wijze machteloos schijnt in de ogen der 
geweldenaars, ook als kwaad haar overmachtig wordt aange
daan. 
Dat is de enige wijze om het boze ten einde te voeren en te stop
pen. De gemeente toont in haar het geweld overstijgende reaktie 
op vijandigheid haar gehechtheid aan het goede, zij belijdt te ge
loven in de kracht van de liefde, zij toont zich daarin sterk dat ze 
zwak durft te zijn. Dat is de enige uitweg uit de kwaadaardige 
cirkelgang van het boze, dat is de enige wijze het messiaanse 
geloof ethisch te belijden. Minder wordt niet gevraagd, als het 
erop aankomt. 
Het gaat niet aIIeen om het negatieve: afzien van wraak, maar 
ook, positief, om de vijand metterdaad lief te hebben. Ondanks 
de afkeer der gemeente van het boze dat de vijand doet, moet zij 
zijn vervolging en geweld beantwoorden met het goede, met da
den van liefde, teneinde zó het kwaad te overwinnen. Er wordt 
door de gemeente niet uit zwakte of onmacht zo gehandeld, maar 
met een oogmerk. 
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Nietzsche heeft de christelijke ethiek teruggevoerd op het ressen
timent van machteloze slaven. Hier echter blijkt Nietzsches on
gelijk. Want Paulus veronderstelt hier een situatie, waarin de ge
meente een zekere macht over haar tegenstander heeft, niet om
dat zij tot macht is gekomen in de wereld, maar omdat zij de 
vijand aantreft op een moment van zwakte. Hij is er slecht aan 
toe, hij heeft honger, heeft dorst, is hulpbehoevend. Ook dan, 
zegt Paulus, blijft gelden, dat wij ons niet mogen wreken. Ook 
dan, juist dan geldt: overwin het kwade door het goede, heb je 
vijanden lief! Als ergens blijkt dat christelijke ethiek geen gefrus
treerde wil tot macht mag zijn en ook niet is, dan hier. 
Voor de gemeente staat Christus daar waar vroeger de kennis van 
goed en kwaad zetelde. Hij had ons lief, toen wij nog vijanden 
waren. Hij kwam in een overmachtige, vijandige wereld, die hem 
niet heeft aangenomen, maar verworpen en gekruisigd. Hij heeft 
ten einde toe volgehouden, niet terug te slaan, zich niet te wre
ken. Hij heeft geen kompromis gesloten. Hij heeft de zijnen niet 
verloochend, hoewel ze Hem in de steek lieten. Zo is Hij juist als 
gekruisigde, overwinnaar. En dat heeft de gemeente op haar 
beurt in de verhouding tot de vijand als wáár te erkennen en waar 
te maken. Dit is een ethiek, die de moord voorgoed achter zich 
heeft; een ethiek, waarin de moord meer gevreesd wordt dan de 
eigen dood. Wraak is van uit deze werkelijkheid van de Messias 
geen mogelijkheid meer. En de mogelijkheid zo radikaal lief te 
hebben is geen zwevend ideaal, maar werkelijkheid in Christus. 
Het is een ethiek, waarvan de praxis de kracht van de opstanding 
verifieert. 
In Jezus' gelijkenis van de barmhartige Samaritaan (Lukas 
10:25-37) gaat het precies om de genoemde situatie. De Samari
taan treft zijn vijand in doodsnood aan. Hij toont zich daarin een 
door de barmhartige God 'gestoorde' dat hij zich op die onder de 
rovers gevallen, half dode vijand niet wreekt, zelfs niet door hem 
eenvoudig voorbij te rijden', maar hem helpt, konkreet liefde be
wijst, te drinken geeft, zijn wonden verzorgt, hem onderdak 
brengt en zijn verzorging betaalt. Zo handelt de Samaritaan in de 
geest van de Messias en is hij een transparant van het goddelijk 
subjekt. Hij vreesde de moord meer dan zijn eigen dood en zo 
breekt het opstandingsgeloof zich baan in zijn handelen. Zulk 
handelen getuigt als zodanig van het geloof in het Vrederijk, waar 
alles anders is en wij ook ontstegen zullen zijn aan de dodelijke 
duivelskring van de wraak. 
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Een historische stonde, waarop deze woorden van Paulus voor ons 
hoogst aktueel werden, was de bevrijding van 1945. Ik herinner 
mij, hoe velen (ook ik) zich verheugden op de dubieuze geneugten 
van de ophanden zijnde zogenaamde bijltjesdag. Wat mij betreft 
verstoorde mijn vader de voorpret grondig door te zeggen: 'nu 
zullen wij ook voor de NSB-ers moeten doen, wat wij voor de door 
hen vervolgden deden'. Hij zag wat er kon gebeuren (en ook 
gebeurd is!), zodra de macht van de vijand gebroken zou zijn. 
Namelijk: het gaat gewoon door, misschien verfijnder, minder 
extreem, maar tàch ... niet anders. Drie maanden daarmee werden 
de atoombommen geworpen op Hirosjima en Nagasaki. Niet lang 
daarna zat Nederland verstrikt in een koloniale oorlog en pleegden 
onze soldaten oorlogsmisdaden. Wij wisten geen raad met de 
teruggekeerde joden en lieten ze in de steek. Pas in de jongste tijd 
begint enigermate tot ons door te dringen hoe diep hun eenzaam
heid, hoe verscheurend hun verdriet is. Wij weten ernog geen raad 
mee. Tegelijkertijd komt de tragiek aan het licht van de kinderen 
van de NSB-ers. Ik moest hier aan mijn vader terugdenken, omdat 
hij de woorden van de tekst, die ons bezighoudt erbij citeerde; hij 
zei: 'omdat de NSB-ers humaniteit moeten leren, zal onze behan
deling humaan moeten zijn, vurige kolen op hun hoofd!' 
Men heeft die uitdrukking 'vurige kolen op hun hoofd' wel onder 
morele verdenking gesteld. Er zijn dan ook exegeten die de ge
dachte willen wegwerken. Zo heeft L. Ramaroson een artikel 
geschreven met de titel: 'Vurige kolen': 'op het hoofd' of 'voor het 
vuur' . Met een kleine korrektie van de hebreeuwse tekst kiest hij 
voor het laatste. Dan moet de vijand niet alleen te eten en te drinken 
worden gegeven, maar moet hem ook, bij koude, kolen voor zijn 
vuur worden verschaft. 
Hoe waar dit op zichzelf ook is, het staat niet in de hebreeuwse tekst 
en ook niet in de Septuaginta, de griekse vertaling, die Paulus 
gebruikt. De tekst heeft helemaal geen korrektie nodig. Wat is er 
eigenlijk ethisch verdacht aan deze uitdrukking? Zij zou de mooie 
gedachten aan de liefde tot de vijand verstoren door een verwijzing 
naar het (eeuwige) gericht. Door de vijand te helpen in zijn nood, 
zal deze zijn zonde verdubbelen, als hij zich niet bekeert. Hij zal er 
dan des te slechter opstaan in het laatste oordeel. Paulus beveelt 
dus de liefde, maar in feite zou het hem, daarachter, om heel iets 
anders gaan: om verfijnde wraak. 
Het is duidelijk, naar mijn mening, dat dit een misvatting is. Men 
begint met veel te idealistisch op de loop te gaan met Paulus' 
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woorden om zich dan vervolgens teleurgesteld te betonen over 
Paulus' achterblijven. Paulus' woorden zijn gericht tot een ver
volgde gemeente, een-gemeente die bedreigd is door een vijan
dige wereld. Het laatste wat Paulus in de zin heeft is idealisme te 
verkopen of vrome wensen te uiten. Hij wil de gemeente bemoe
digen en aansporen de zaak van de Messias niet op te geven, zich 
ook onder druk te houden aan zijn voorbeeld om zo moreel 
staande te blijven. Daarom roept hij hen op van wraak af te zien 
en plaats te laten aan de toom van God. Het komt niet in Paulus 
op, te veronderstellen, dat alleen die vijanden die toom tegemoet 
gaan, integendeel: wij allen moeten voor de rechterstoel van God 
openbaar worden (dus allereerst de christenen) (2 Kor. 5: 10). De 
vijand moet door dit vredelievend gedrag aan het oordeel herin
nerd worden, juist met het oog op zijn bekering. Dat is bedoeld 
met de uitdrukking: plaats maken voor of ruimte laten aan de 
toom. Datzelfde wordt hier nogmaals met andere woorden ge
zegd. (De exegese beeldt zich alleen maar in, dat de tekst korrupt 
zou kunnen zijn en korrektie behoeft). 
De duiding van de vurige kolen als metafoor voor het laatste oor
deel gaat terug op Chrysostomus en vindt zijn verdedigers tot op 
heden. Augustinus en Hieronymus vatten de woorden op als be
schaming van de vijand door weldaden, wat dan tot berouwen 
omkeer zou moeten leiden. Wij hoeven in dit dilemma niet te 
kiezen. 
In eerste en laatste aanleg gaat het om wat Augustinus en Hiero
nymus zeggen. Dat wordt bevestigd door een egyptische geschie
denis, waarin het dragen van een kolenbekken op het hoofd een 
rite van omkeer en berouw is. Als parallel bij Spreuken 25:21 is 
dat heel sprekend. Wij mogen evenwel niet terugschrikken voor 
de gedachte aan de toom van God, het laatste gericht, dat trou
wens al eerder Paulus' thema was. Met dat laatste gericht wordt 
niet gedreigd. Hoe zou de gemeente, die zelf door het vuur van de 
beproeving heen het laatste oordeel tegemoet gaat, met dat oor
deel kunnen dreigen? Dat oordeel is niet aan de gemeente, zij kan 
er niet over beschikken. Zij kan en moet er alleen ruimte voor 
laten, plaats voor ingeruimd houden. Het vredelievend gedrag 
van de gemeente wiljuist het laatste verschrikkelijke voorkomen, 
dat de vijand in het gericht zou ondergaan. Zij kan hen niet weer
houden, maar misschien wel door haar gedrag tot andere gedach
ten brengen. In heel de bijbel is het zo, dat de onheilsprediking 
het alternatief van de bekering zowel verzwijgt als inkludeert; dat 
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is het wonderlijke. Dit stilzwijgend inkluderen laat de beslissing 
aan hen, over wie het onheil dreigt te komen. 
De bekering mag en moet een eigen initiatief zijn. Juist omdat het 
alternatief bedoeld is, wordt het veelzeggend verzwegen. De on
heilsprofeet, die ongelijk krijgt, omdat het onheil niet intreedt, 
heeft waarheid gesproken: zijn woorden zijn vervuld! Dat is de 
boodschap van Jona, de profeet, die vanuit zichzelf zo graag het 
onheil dat hij zonder alternatief predikte over de gehate stad had 
zien losbarsten. Hij wist dat het God altijd om de bekering gaat en 
dat Hij genadig is. Dáárom ging hij op de vlucht. Hij is de profeet 
ondanks zichzelf geworden, nadat hij een figuur had geslagen en 
toch in Ninevé moest prediken. Tot de bedoelde omkeer wordt 
daarom alleen maar impliciet opgeroepen, omdat de vijand en 
geweldenaar de kans niet mag worden ontnomen in vrijheid tot 
inkeer te komen. Omkeer kan niet worden afgedreigd. Met het 
gericht kan niet worden gechanteerd. De messiaanse gemeente 
moet er wel ruimte voor laten. Er is geen welsprekender manier 
om daarvan te getuigen dan door liefde tot de vijand! 
Hoe ver zijn wij hier nog af van hetconstantijnse 'in dit teken zult 
ge overwinnen' ! Wie het kruis in het blazoen voert, zal het kwade 
moeten overwinnen door het goede. Dat wil zeggen, in de vorm 
van een maxime gezegd: handel zo, dat uw geloof in de kracht 
van de liefde blijkt en handel zo, dat de vijand het geloof in het 
geweld gaat verliezen. Als Jezus Christus daar in ons woont, 
waar vroeger de kennis van goed en kwaad nestelde, dan is ons 
handelen christus-lijk. Het wordt dan helemaal bepaald door het 
geloof in de overwinning van Christus' liefde ten dode, Zijn of
ferbereidheid, Zijn martyrium. 
Zo leeft de gemeente boven de wereld van macht en geweld uit en 
gaat zij met deze wereld het wereldgericht tegemoet. Dat gericht 
is in de wereldgeschiedenis nog niet voltrokken. 
Voor de gemeente is die vertraging een 'Gnadenfrist', een kans 
tot omkeer, een uitstel van executie, waarvan zij zelfs de vijand 
niet mag uitsluiten. In haar misère gedraagt zich de gemeente 
koninklijk! 
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17 

Jezus is Heer 
(13:1-7) 

De verzen 13: 1-7 zijn een uitweiding, in zekeren zin zelfs een 
terzijde, maar zij behoren tot de tekst. Ik sla dit deel dan ook niet 
over maar maak er een paar summiere kanttekeningen bij. Paulus 
heeft de gemeente gezegd, wie zij is en wie zij te zijn heeft. Als de 
gemeente in Rome samengesteld is als de synagogen daar (en we 
mogen aannemen dat dit zo is), dan behoort het overgrote deel tot 
de groep van hen die lichamelijke arbeid verrichten en maar een 
klein deel tot de 'betere' beroepen. Allesbeheersend is voor hen 
geweest het bevrijdende van de boodschap: Christus is Heer. 
Voor hen betekende dat konkreet, dat het met de macht van de 
heren, waar ze elke dag mee te maken hadden, was gedaan. Het 
liep ten einde met de overheersing van deze mensenverachters. 
Hun geloof in de wisseling van Meester, de wisseling van heer
schappij, betekende voor hen heel veel; het maakte hun hele le
ven anders, al veranderde er misschien op het oog nauwelijks 
iets. Zij vormen tezamen een gemeente en dáár wordt dit geloof 
ook geleefd. Daar was het experiment van de toekomst begon
nen, dáár oefende men zich om met elkaar het lichaam van de 
Messias te vormen, daar gaf men het bevrijde leven op voorhand 
vorm. Daar waren ze iemand, daar hadden ze een gezicht, daar 
bloeiden hun talenten, daar leerden ze omgang in gelijkwaardig
heid. En ze wisten, dat er door Paulus (maar niet alleen door hem) 
zulke gemeenten op vele plaatsen in het oostelijk deel van de Pax 
Romana waren gesticht. Zij geloofden stellig in de aanstekelijk
heid van deze gemeenten en dus ook in het om zich heengrijpen 
van dit bevrijdend geloof. Zij voelden zich geen gelovigen op een 
klein eilandje, in isolement, maar waren gericht op de omgeving, 
vol verwachting allerwegen het zaad te zien opschieten. De ande
ren zijn ook kinderen van God, het moet hun worden voorgeleefd 
en zo aangezegd en dan zullen ze ook komen. De gemeente ziet 
de anderen als christenen in spe. Zij is het beginnende nieuwe, 
bevrijde leven in expansie, zo men wil: in offensief. 
Zij dachten daarbij echter niet in termen van een politieke revolu
tie, hoe revolutionair hun verwachten ook in politicis waren. 
Paulus' denken en ook dat van de gemeenten is apokalyptisch: zij 
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verwachtten binnenkort de Herrschaftswechsel, waarbij hun nu 
nog verborgen Kyrios (heer) zijn koningschap zal aanvaarden 
voor aller oog. Dat is voor hen een zaak, die alleen maar geldt 
voor een kleine groep heiligen, maar die voor de hele wereld tot 
in haar uiterste hoeken geldt. De gemeente heeft daar in haar 
geloof in Christus weet van. Zij getuigt ervan in woord en daad. 
De heerschappij van Christus zal een einde maken aan de slaver
nij en de verdrukking onder de keizerlijke Kyrios. Het belijden: 
'Jezus is Kyrios' is geen revolutionair parool, als daaronder 
wordt verstaan een oproep tot een gewelddadige omwenteling, 
tot een oproer of een putsch. Maar het is wel politiek in zijn kon
sekwentie en zeker ook revolutionair in een diepere zin. Wat in 
Christus verborgen nu reeds zo is, zal dan onthuld worden. Gods 
ingrijpen is met de opwekking van Jezus uit de doden op een 
beslissende wijze al begonnen. Zo hebben die mensen toen ge
dacht. Dat hebben ze geloofd. 
Evenals Markus 12:13-17 (par.) is Romeinen 13:1-7 een poli
tieke loyaliteitsverklaring, een erkenning van de staatsmacht 
(vgl. 1 Petrus 2): de gemeente heeft geen opstandige oogmerken, 
zij is geen politiek subversief genootschap, zij vormt geen sa
menzwering. Dat is de waarheid. De verklaringen zijn niet door 
opportunisme ingegeven. Toch hebben ze de machthebber niet 
voldaan. Jezus is gekruisigd en Paulus is vrijwel zeker vanwege 
de politieke konsekwenties van het evangelie omgebracht. De 
machthebber heeft toch gevaar bespeurd en hij heeft het christen
dom willen uitroeien. Pilatus vond geen schuld in Jezus, maar liet 
Hem toch afmaken. Dat is tekenend! Het evangelie beoogt geen 
opstand, maar het is - in zoverre had de procurator een scherpe 
blik - dynamiet onder de strukturen van de verdrukking. Het ge
loof in Jezus als Kyrios en de ophanden zijnde heerschappij wis
seling maakt de christenen tot vrije mensen avant la date, tot 
mensen van de dag midden in de nacht, of mensen die zich ge
rechtvaardigd weten en die er durven te zijn. Dat heeft inderdaad 
op termijn diepgaande politieke konsekwenties, ook al is er van 
illoyaliteit tegenover de staat geen sprake. 
Als we nader kijken naar de genoemde loyaliteitsverklaringen, 
zien we dat ze even oprecht zijn gemeend als scherp geformu
leerd. Het gaat evenwel niet om een totale, maar om een gedeel
telijke en scherp begrensde loyaliteit. De loyaliteit wordt name
lijk niet gefundeerd in de staatsreligie, maar in het eigen geloof in 
de ene gans andere God, die in Christus gekend wordt. Die god 
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heeft de overheid haar gezag verleend. En dat gezag blijft dan ook 
zijn leengoed. Zo heeft Jezus het, volgens Johannes, ook tegen 
Pilatus gezegd: ge zoudt geen enkele macht over mij hebben, 
indien u die nietvan boven zou zijn gegeven (Joh. 19: 11). Ook in 
ons hoofdstuk in vers 3 en 4 vonden wij deze fundering en be
grenzing. Er is geen gezag dat niet van God stamt (alle gezag is 
goddelijke volmacht) en het is door God en dus ook onder Hem 
geordend. De overheid is daarom ook een dienares, zij staat in 
Gods dienst de mensen ten goede. Zij staat God ten dienste als 
wreekster voor de boosdoener. Zij is er voor de uiterlijke orde en 
alleen kwaadwilligen hebben iets van haar te vrezen. Terwille 
van die taak draagt de overheid de sabel (het politiezwaard!) niet 
voor niets. Wij hebben hier in geen enkel opzicht met een ideali
sering van de romeinse overheid te doen. Dat is van Paulus, met 
zijn ervaringen en vooruitzichten (waarvan hij zeker een vermoe
den heeft) ook niet te verwachten. Hij maakt zich geen illusies. 
We hebben hier een heel precies begrensde loyaliteitsverklaring 
voor ons, waarin de overheid strikt gewaardeerd wordt, maar 
waarin haar ook haar plaats wordt gewezen, vanuit het messi
aanse geloof. De afwijzing van de herinnering, de afwijzing van 
de kyrios-pretentie van de keizers (hun 'goddelijkheid' en hun 
'redder' -zijn) zit er duidelijk in, al wordt het niet expliciet ge
maakt. 
Op de achtergrond horen wij de hooggestemde woorden uit de 
Christushymne (Fil. 2:9-11): 

God heeft Hem (Christus) uitermate verhoogd 
en Hem met de naam begunstigd 
die hoger is dan alle namen! 

Die naam is kyrios, Heer. Dat zal ook de belijdenis van de hele op 
zijn knieën vallende kosmos zijn: Heer is Jezus Christus. Wij 
horen ook die sterke, trotse troostwoorden van Paulus: wij heb
ben ons burgerrecht (niet in Rome, maar) in de hemelen en daar 
vandaan verwachten wij als redder (niet de keizer, maar) de ky
rios Jezus Christus (Fil. 3:20). Zie, onder deze God en Heer, bij 
zijn gratie, mag er dan in Rome een stadsoverheid zijn voor de 
goede orde. 
Wat komt er nu aan de overheid toe en wat niet? Die vraag is door 
Jezus volgens Markus 12:13-17 par. beantwoord. Jezus ant
woordt daar op de riskante uitdaging, of er aan de keizer belasting 
moet worden betaald of niet, nadat hem op zijn verzoek een 
muntstuk is getoond: van wie is die kop en dat opschrift? Van de 

86 



keizer? Geeft dan aan de keizer wat van de keizer is en aan God 
wat van God is! Hoewel het een fraaie reaktie is op een hem 
voorgelegd 'heet hangijzer', is het tegelijk een duidelijk ant
woord: de keizer kan zijn geld worden teruggegeven, maar aan de 
keizer zal nooit mogen worden gegeven wat van God is. Zo 
spreekt Jezus, die in vol besef zijn executie tegemoet gaat. Hij 
gaat zijn lichaam offeren als een levend offer aan God! De totale 
overgave komt God en alleen God toe; Hij is Heer van het leven. 
Hij alleen is goed. Daarom komt alleen Hem de vrees, het aller
diepste vertrouwen, de overgave zonder reserve, de totale toege
wijdheid toe. Alleen aan Hem geeft de mens zich geheel en al 
prijs. Vreest God en eert de keizer, zegt Petrus in zijn brief (1 
Petr. 2: 17). Jegens de keizer gaat het nooit verder dan eerbetoon; 
dat komt de overheid als dienares toe. Meer niet. Zelfs als zij haar 
macht bij lange na niet waar maakt, kan zij in ere gehouden wor
den. Maar de fobos. de vreze en het beven, waarmee de mens zich 
overgeeft aan God in Christus, blijft de keizer onthouden. Vreze 
komt hem niet toe. Het leven wordt aan hem en voor hem niet 
geofferd. Misschien neemt hij het wederrechtelijk. Dan wordt het 
in Gods hand gegeven. Het leven is God toegewijd, God, die in 
Christus mensen bevrijdt tot een nieuw leven in gerechtigheid en 
vrede. Op deze wijze interpreteer ik Romeinen 13:7. Op de ach
tergrond kiezen wij weer woorden uit de Filippenzen-brief: ver
heug je in de Heer altijd, nog eens verheug je ( ... ) Hij is nabij! 
Wees niet bezorgd ( ... ) en de vrede van God (niet de pax romana) 
die alle verstand te boven gaat beware uw harten en zinnen in 
Christus Jezus (4:4-7). Dat is het allesoverheersende geheim! 

Als een rode draad loopt door het hele hoofdstuk heen de ge
dachte, dat de gemeente, hoewel van deze hoop bezield en in hun 
gedrag anders dan de wereld rondom, daarom nog geen illoyale 
samenzwering tegen het bestaande vormt. Wat ze doen mag het 
licht zien. Het is het gedrag van fatsoenlijke en eerzame mensen, 
die zich niet onttrekken aan de regels die in de samenleving gel
den: een ordelijk volkje dus. Ze betalen belasting en tol, ze tonen 
respekt voor de overheidsinstellingen, ze zijn niemand geld of 
iets anders schuldig. Ze gedragen zich goed, handelen naar hun 
geweten en zijn daarom overtuigd geen vrees voor de overheid te 
hoeven hebben. Zij onderwerpen zich niet uit angst voor vergel
ding (al erkennen zij het recht van de overheid om ordelijk gedrag 
afte dwingen), maar zijn in geweten de mening toegedaan, dat de 
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overheid de menselijkheid heeft te dienen en daartoe gehoor
zaamheid mag vergen. Zo eren zij de overheid als dienares van 
God (van hun God, die zijn menselijkheid openbaarde door mens 
te worden, wel te verstaan!) en willen zij de overheidsorganen, 
om zo te zeggen principieel, verstaan als werkende ten dienste 
van het mensenvolk. Langs al deze lijnen loopt het front niet, 
mag het ook niet lopen. De grens en zo nodig, het konflikt echter 
ligt, waar de overheid inbreuk zou maken op de intregriteit van de 
gemeente, die belijdt: Kyrios, van ons maar ook van de wereld, is 
Jezus Christus en geen ander; Kyrios is de als gehoorzame slaaf 
gekruisigde Liefhebber-ten-einde! Dat konflikt ligt achter de zin
nen van de tekst. Het gaat evenwel niet van de gemeente uit, want 
zij grondt juist op deze belijdenis haar 'funktionele' loyaliteit en 
geeft eerlijk en helder de grens daarvan aan. Deze loyaliteit was 
de overheid niet genoeg: zij eist steeds weer religieuze verering. 
Dan is er de status confessionis! De gemeente maakt naar binnen 
haar geloof waar en vormt het lichaam van de Messias. Met de 
evangelische boodschap der bevrijding is zij zo met woord en 
daad in het offensief. En zij weet, dat zij haar loyaliteit mag ver
klaren, maar dat ieder konkordaat de messiaanse vrijheid beknot. 
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18 

Hetfatsoen 
(13:8,9,10) 

De uitweiding over de overheid eindigt met de oproep aan ieder het 
verschuldigde te geven, vrees aan wie vrees, eer aan wie eer 
toekomt. Wij hebben dat in aansluiting aan het woord van Jezus 
over de keizer en ook aan de woorden van Petrus in zijn eerste brief 
(2: 17) zo opgevat, dat de overheid eer en God vrees toekomt. 
Vrees is totaal, eer heeft zijn kritische grens. Dat wordt ook in het 
volgende vastgehouden. Paulus wijst de gemeente op haar burger
lijke verplichtingen, maar wijst er tegelijkertijd op dat het liefdes
gebod daar verre bovenuitgaat. Het trefwoord schuldig dient als 
verbinding. Weest niemand ook maar in het geringste iets schul
dig, zegt de apostel. Het was voor een fatsoenlijke heiden het 
'einde' van een goeden schoon leven, als hij op zijn graf kon laten 
zetten (zo' n opschrift is inderdaad gevonden): Ik heb goed geleefd, 
niemand ben ik ook maar iets schuldig gebleven. Precies met 
dezelfde woorden, die ook Paulus gebruikt. Maar voor Paulus is 
dat niet het 'einde'. Het hoort er wel bij. Er worden geen fronten 
geopend door burgerlijk onfatsoen. Ere wie ere toekomt. 
Dat geldt voor de keizer, maar ook voor elke eerzame burger. 
Fatsoen is overigens als een schuld afte betalen, een verplichting 
waarvan je je kwijten kunt. De balans kan sluiten en daarom is 
fatsoen het' einde' niet. Erover heen koepeltzich de vervulling der 
wet: een overvloedige volheid, dit:: niet is afte betalen, een obses
sie van verantwoording, die nooit ophoudt: de liefde tot de naaste. 
Misschien moeten wij ook wel lezen: wie liefheeft heeft een andere 
wet vervuld, niet één die opgaat in een afrekening (do ut des), 
waarbij de balans in het midden tot rust dient te komen, maar een 
andere wet, waarbij het asymmetrisch toegaat. De ander breekt 
verstorend in ons leven binnen en wij zijn het hem of haar altijd en 
overal en zonder reserve schuldig: liefde. En die ander heeft 
daartoe van te voren aan geen enkele voorwaarde te voldoen, hoeft 
geen prestatie te leveren. De ander is er eenvoudig, naakt, bruut, in 
zijn misère en grandeur. Wij hebben hem dan ook bruto lief te 
hebben en niet netto te wegen, zoals in het overigens te respekteren 
ruilsysteem. Die liefde is een zaak van vrees en beven, iets to
taals. 
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Op het vlak van de schuld is het een oneindige schuld, onbetaal
baar. En die schuld is er zodra de ander zijn gezicht laat zien. Het is 
een schuld waar je nooit van af bent, waar je jezelf, als het erop 
aankomt, voor ten offer moet stellen. En zo is de liefde, als 
oneindige opgave in vrees en beven volbracht, de vervulling van 
de wet. 
Zoals gezegd, we bewegen ons hiermee niet meer op het niveau 
van prestatie. We moeten op de tijd van het werkwoord letten. Er 
staat niet: wie de ander (voldoende) liefgehad heeft, heeft (daar
mee) de wet vervuld (en dat zou betekenen: gerealiseerd). Maar er 
staat: wie liefheeft (voortdurend, steeds weer, niet als te kwijten 
plicht, maar als oneindige opgave), die heeft de wet vervuld (= 
volledig van kracht laten zijn). Deze liefde is geen voorwaarde tot 
heil, maar zij is de verwerkelijking van het ontvangen heil. Hetheil 
is deze liefde. Het kan verwarrend schijnen bij Paulus. In hoofd
stuk 8:4 en hier spreekt hij argeloos over de vervulling van de wet, 
terwijl hij in hoofdstuk 7 en in 10:4 die mogelijkheid ontkent. Dat 
wil zeggen: onmogelijk is de opgave voor wie zich van een ver
plichting wil kwijten. Deze opgave is oneindig. Mogelijk is zij 
alleen voor wie weet zijn schuld nooit te kunnen betalen, maar die 
in vrees en beven zijn Heer op zijn weg, uit dankbaarheid, navolgt. 
Zelfs de tedere wet van Israel met al zijn geboden 'niet hoeren, niet 
moorden, niet stelen, niet begeren' en wat er meer zij, is als 
burgerlijk fatsoen genomen ('dat doet men niet in Israel') iets, 
waaraan je redelijkerwijs kunt voldoen. Laat staan aan het ro
meinse fatsoen, dat veel uiterlijker is. Maar de naastenliefde is de 
volheid van deze tora en dan wordt het anders. En de naastenliefde 
is het eigenlijke in die wet bedoelde. Voldoen en kwijten worden 
dan onmogelijke tennen. Tegelijk echter wordt de mens in de 
ruimte gezet, vrijgemaakt - oneindig schuldig en toch vrij, want 
vrijgesproken, vrijgemaakt tot dienst. Het gaat in de liefde om iets 
héél ànders. En dat hele andere sluit toch ook het burgerlijke 
fatsoen in,juist omdat het wijder en hoger van strekking is en zo het 
fatsoen omsluit. 
Twee dingen zijn hierdoor in ieder geval uitgesloten. Het eerste is: 
dat christenen zouden méédoen aan fatsoensrakkerij. Nooit zal 
voor hen het fatsoen een façade mogen zijn, waarachter het kwaad 
van leugen, diefstal en moord zich verschuilt. Zo is het immers in 
de samenleving: de grootste misdaden worden onder dekking van 
het fatsoen gepleegd. Wij hadden er Kierkegaard en Marx voor 
nodig om dit te leren inzien. Kierkegaard die zei: ethiek is vaak 
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zelfrechtvaardiging, de behoefte aan een goed geweten, terwijl de 
hypokriete burgerlijkheid gewoon doorgaat en misdaden worden 
goed gepraat. De ethiek verschaft dan de ideologische kamouflage 
van het kwaad. En Marx, die zei: dat de heersende moraal de 
belangen van heersenden weerspiegelt, waardoor via een fatsoen
lijke gang van zaken duizenden en duizenden worden uitgebuit en 
vernederd. Dat fatsoen heet tegenwoordig: fair play in het vrije
markt-systeem. Zo gaan er tegenwoordig hele volken ten onder, 
geestelijk en materieel, juist door de handhaving van dit fair play, 
dit kapitalistische fatsoen. De gemeente is er om ook in haar 
fatsoenlijk gedrag te laten doorklinken, dat het kriterium van de 
moraal, als het erop aankomt, de liefde is. En de liefde doet de 
naaste nimmer kwaad. Waar de naaste wel wordt kwaad gedaan, is 
de liefde zoek -, maar ook het fatsoen, want het is ontaard in een 
ideologie, een hypokriete dekmantel van kwalijke praktijken. Het 
zij toegegeven, soms is het beter het fatsoen schijnheilig hoog te 
houden, dan het geheel te verloochenen. Hypokrisie is het laatste 
tribuut aan de deugd. Die kruik gaat echter niet lang te water of hij 
barst al. Fatsoen staat in dienst van de liefde, Of het is fatsoensrak
kerij van wolven in schaapskleren. De gemeente is er om die aan 
het licht te brengen. Zij doet dat niet door het fatsoen aan te vallen 
of af te vallen, maar door lief te hebben tot het einde. 
Het tweede is, dat de christenmensen nooit het hogere tegen het 
lagere mogen uitspelen. Het leven in de liefde wordt dan als zo'n 
hoge steile weg gezien, dat zij die hen begaan zich verheven achten 
boven alle gewone stervelingen in het dal van het menselijk be
staan. Zo sluipt er een intellektualistische hooghartigheid binnen, 
die diep neerziet op de zogenaamde burgerlijkheid en haar fatsoen. 
Liefde is dan niet meer wijze van leven (en overleven!) van 
vernederden en hun partijgangers, maar een moreel hoogstandje 
van geprivilegieerden. Ook in de gemeente kun je dat vinden. Dan 
wordt er bijvoorbeeld gezegd: 'het proletariaat is zo kleinburger
lijk, zo wordt het nooit iets' . Laten wij toch blij zijn, dat arbeiders 
in het algemeen eerlijke en betrouwbare mensen zijn, met hart voor 
het bedrijf waar ze werken. In tijden van malaise blijkt vaak 
hoeveel meer zij van het bedrijf, als arbeidsgemeenschap ten bate 
van de medemens, houden, dan zij die zo'n bedrijf ten bate van 
zichzelf exploiteren. In hun fatsoen zijn ze dichter bij die liefde, 
die de ander geen kwaad doet, dan zij die ondanks hooggestemde 
idealen hun plicht verzaken - en in wezen onfatsoenlijk zijn! 
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19 

Waakzaamheid 
(13:11,12,13,14) 

Het is niet onmogelijk, zelfs waarschijnlijk, dat het slot van Ro
meinen 13 is geïnspireerd op een oude doopliturgie. Daarbij is 
wellicht het volgende lied gezongen: 

Het is nu tijd uit de slaap te ontwaken: 
De nacht is gevorderd, de dag is nabij! 
Laat ons de werken der duisternis afleggen 
En aandoen de wapenen van het licht. 

De dopelingen worden midden in de nacht van de wereld met dit 
lied wakker geroepen. Ze staan op en bekleden zich met witte 
kleren, die ze aantrekken als symbool van hun 'zijn-in-Christus'. 
Christus aandoen, wordt dit zelfs genoemd. 
Nog eenmaal wordt door Paulus heel duidelijk gezegd, wat het 
inhoud, dat de wereld niet gelijkvormig is aan het schema van de 
wereld. De wereld verkeert in de nacht, het is duister, een tijd van 
dreiging, van angst, van onheilspellend gedrag. In de nacht vin
den de schranspartijen plaats, de zuiplapperijen en de orgieën. 
Allemaal werken der duisternis. Mensen die daaraan meedoen 
zijn lichtschuw. Zij willen niet zien - want ze zijn bang de waar
heid te ontdekken. Zij willen niet gezien worden - want ze zijn 
bang ontmaskerd te worden. Dit alles is gewoon in die dagen en 
in onze dagen. Tegenover de ellende van de werkdag, met zijn 
schrille tegenstellingen, zijn machtsmisbruik, is er de nacht, die 
schijnbaar verzoent en waarin alle verschillen wegvallen in een 
nivellerend grijs: alles wordt afgebroken, weggevreten, wegge
spoeld in een orgie van wellust, gesublimeerd in een roes. Brecht 
heeft ons in zijn HeIT Puntila und sein Knecht Matti laten zien, 
hoe dat kan gaan. In de nacht is de heer joviaal en lalt over vrij
heid en gelijkheid, om overdag met des te meer agressie te heer
sen en te verdrukken en te beledigen. De werken der duisternis 
zijn een veiligheidsklep waardoor de spanning van de verdruk
king wordt afgevoerd. Daarna kan alles gewoon doorgaan. 
Er zijn meer van dat soort mechanismen. Naast brood-en-spelen, 
zijn er de grote wapenschouwen, de parades, de volksfeesten (het 
gladiatorenspel), die door de Romeinen werden georganiseerd 
om het volk te wennen aan de aanblik van soldaten, behagen te 
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leren scheppen in geweld en wreedheid, op te voeden tot respekt 
(vrees!) voor de macht! Vliegfeesten en militaire taptoe' s worden 
des te vaker gehouden, naar mate de bereidheid tot oorlogvoeren 
moet worden opgedreven. Zulke dingen behoren ook tot de nacht 
van de wereld. De nacht is hier niet letterlijk te nemen. Er is mee 
bedoeld, wat wij noemen: vijf-voor-twaalf. De verdrukking en de 
orgie zijn op het hoogtepunt. Nog altijd draait de wereld op wat 
de nacht van het kapitaal uitlokt èn toedekt: winzucht, macht, 
roem, genieting. Allemaal werken der duisternis. 
De in Christus' geest gedoopte en gedrenkte gemeente in haar 
witte gewaad doet aan dit nachtwerk niet mee. Zij imiteert de élite 
niet, voor haar geen dolce vita, geen uitspattingen à la Satyricon, 
voor haar geen schijnbevrijding. De gemeente ziet de waarheid 
onder ogen. Zij ziet wat in de nacht gebeurt zo helder, alsof het 
dag was. Zij voelt zich niet bedreigd, maar ook niet bedekt door 
de nacht. Zij wandelt 'als bij klaarlichte dag'. 
Midden in de nacht roept de wachter (wij moeten ons dit voorstel
len als een liturgisch moment): 'Het is tijd om uit de slaap te 
ontwaken'. De wachter blaast te middernacht, om vijf-voor
twaalf reveil! Wakker worden! Het is tijd! Voor de wachter is het 
al aanbrekende dag. De gemeente heeft weet van de tijd, zij loopt 
voor, verstaat het uur, immers zij heeft Christus, het Licht, leren 
kennen. Christus is haar Dag! En Hij is nabijer dan ooit, zegt 
Paulus. 
Hij rekent daarbij niet, heeft geen geheime kennis van dag of uur, 
maar weet één ding: het is voorbij met de wereldnacht. Voor de 
deur staat de sotèria, dat is de bevrijding van de hele mens, de 
verlossing uit de slavernij, de loskoping van het lichaam (van de 
lijfeigene). Dat is de radikale toon van Paulus, die de wereld door 
en door kent, zich geen illusies maakt, maar bij wie de hoop nog 
dieper wortelt dan zijn vrees en scepsis, want hij heeft Christus 
ontmoet. Christus is zijn Dag. Daarom: wakker worden, waak
zaam zijn, leven als bij klaarlichten dag. 
Konkreet betekent dit: de weigering mee te doen aan de werken 
der duisternis, de verdoving, de slaap, de roes, de illusie, de 
schijnvertoning, de grijze verdoezeling. Positief is het: eerbaar 
wandelen. Het woord dat gebruikt wordt hebben wij al eerder 
vertaald met fatsoen. Fatsoen, het lijkt weinig, maar het is de 
bewuste ontkenning van het nachtwerk, de demonstratieve wei
gering gemene zaak te maken met' die im Dunkeln sind' , de grote 
rovers (Brecht, Dreigroschenoper). Kenmerk van deze eschato-
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logische handel en wandel, midden in de nacht alsof het dag was, 
is: vreesloosheid, . waakzaamheid, alertheid, standvastigheid, 
doorzettingsvermogen, lijdensbereidheid. En dat alles niet als 
askese, die het leven ontkent. Integendeel: de vreugde om het 
leven bij dag straalt ervan af. Niet het leven wordt ontkend, maar 
dat wat het leven kapot maakt, bedreigt of ondermijnt, wat wel 
leven genoemd wordt, maar geen leven is. Daartegenover wordt 
dan dat fatsoen gezet, dat heldendom vergt om het in de nacht van 
deze wereld op te brengen. Het is alweer Brecht, die ons dat leerde: 
hoe in Nazi -duitsland heldendom van je gevraagd werd om jegens 
je joodse buurman fatsoenlijk te handelen - alsof het midden in de 
nacht, om vijf voor twaalf, reeds dag was! 
Wat abrupt eindigt Paulus metde zin: wijdt geen zorg aan het vlees, 
zodat begeerten worden opgewekt. Het is een oproep tot die 
wonderlijke onbezorgdheid als waarvan Jezus in de Bergrede 
spreekt: weest niet bezorgd over uw leven, wat ge zult eten of 
drinken of over uw lichaam, waarmee ge het zult kleden (Matth. 
6:25). En dan wijstJezus op de vogels, die zomaar gevoed worden. 
Diezelfde Jezus, die van de Mensenzoon (die Hij is) zegt: de vogels 
hebben nesten, maar de Mensenzoon heeft geen plek om zijn hoofd 
neer te leggen (Matth . 8: 20). Hij weet aan den lij ve dat het de mens 
vaak minder dan de beesten vergaat. Maar Hij weet ook en ver
trouwt erop, dat de mens de dieren te boven gaat voor God, en daar 
waagt Hij het mee. Weest onbezorgd! Dat wil zeggen: alle energie 
vrijhouden voor het zoeken van het Koninkrijk van God en zijn 
gerechtigheid en er dan maar eenvoudig op rekenen dat het overige 
ook wel zal worden geschonken. Wie op zijn bezorgdheid ge
fixeerd raakt, wordt spoedig door duizend driften en begeerten 
beheerst. 
Paulus rekent erop dat het lijden niet opweegt tegen de heerlijkheid 
die geopenbaard zal worden (Rom. 8:18). Een messiaans mens 
laat zich niet door zijn begeerten en driften beheersen, hij graait 
niet, maar zet zich in, deelt spijs en drank. Hij vreest de moord 
meer dan de eigen dood. Verzadigd wil hij niet zijn zonder de 
hongerigen en dorstigen dezer wereld. Hij is een mens van de Dag! 

Je kunt niet spelen met het dier dat inje woont 
zonder dat je helemaal dat dier wordt. 
Je kunt niet spelen met de leugen 
zonder het recht op waarheid te verliezen 
Je kunt niet spelen met de wreedheid 
zonder de tederheid van je geest te niet te doen ( ... ) 
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20 

Terugblik 

Aan het einde gekomen van dit boekje, vraag ik mij af, wat wij nu 
hebben gedaan en wat niet. Wat mij misschien enigermate gelukt 
is, is te laten zien, hoe Paulus de gemeente zag in haar maatschap
pelijke en politieke kontekst, als een dankbaar antwoord op Gods 
roep van en tot barmhartigheid. Zij blijkt dan in haar pro-existen
tie, als experiment van het Rijk, sociale ethiek in aktie te zijn. Wat 
ik over de toenmalige wereld en de politieke machten en sociale 
krachten die in haar werkten, heb naar boven gebracht, ontleende 
ik aan de teksten zelf. Het is te wensen, dat wij daarvan door 
interdisciplinaire samenwerking veel meer te weten komen. Toch 
kwam er ook op deze manier al veel uit, dat ons inspireren en 
bewegen kan. Het is evenwel onmogelijk hieruit eenvoudig een 
christelijke ethiek voor deze tijd af te leiden. Dat heb ik ook niet 
willen suggereren. Om tot een christelijk-ethische visie op het 
messiaanse experiment te komen voor deze tijd, is veel meer nodig 
dan wat ik bied, al hoop ik dat men aan het door mij gedane iets 
heeft. Naast de door mij wenselijk geachte sociaal-theoretische 
analyse van de hellenistische wereld, is nodigeen analyse van onze 
huidige wereld vanuit het gezichtspunt der bevrijding (dwz vanuit 
wat de bevrijdingstheologen noemen het epistemologisch privi
lege der armen). Pas dan hebben wij het veld in kaart gebracht 
waarin de christelijke gemeente een koers kan kiezen evenwijdig 
aan de lijn en de richting van de gemeenten van Paulus. De twee 
bedoelde werelden verschillen niet totaal: Paulus' wereld is vanuit 
de onze en de onze vanuit de zijne herkenbaar. Maar ze verschillen 
toch ook. Daarom kunnen wij geen ethiek uit de teksten afleiden, 
zelfs niet al leggen wij de teksten historisch-kritisch, in betrekking 
tot de sociale en politieke kontekst, uit. 
Om nu hetzelfde te zeggen en te doen als toen, moet er niet anders 
gehandeld en gesproken worden maar wel andere dingen gezegd 
en gedaan worden. Een kritische bijdrage van de gemeente aan de 
politieke bevrijdingspraxis is niet alleen in de derde wereld, maar 
ook bij ons nodig. In die praxis worden de ervaringen opgedaan, 
die nodig zijn om de Paulus' visie te vertalen naar onze situatie. 
Water in de studeerkamer gedaan kan worden is van ondergeschikte 
betekenis, al ligt die kamer niet langer hoog in een ivoren toren. 
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Vertaling van Romeinen 12 en 13 
Vertaling van Huub Oosterhuis en Bert ter Schegget (met dank 
aan Ton Veerkamp) 

Romeinen 12 

Broeders en zusters, ik spoor jullie aan, 
omdat Hij een God van erbarming is, 
met jullie lichamen in te staan voor Hem: 
een levend, heilig offer, dat zal Hem goeddoen, 
dat is een eredienst aan Hem gewaagd. 

2 Je aanpassen aan deze nu nog durende wereld, 
dat is niet goed, wordt anders, 
laat je hart en je verstand vernieuwen, 
opdat je al doende leert onderscheiden, 
wat God van ons wil: 
dat wij goed en beminnelijk zijn 
en doen waar het op aankomt. 

3 Maar ik zeg tot ieder van jullie 
uit kracht van de mij geschonken genade: 
koester nu geen te hoge gedachten over jezelf, 
die niet bij je passen, 
maar wees nuchter en weet je plaats, 
al naar gelang God ieder van jullie deel gaf aan het geloof. 

4 Ons ene lichaam bestaat uit vele leden, 
niet alle doen zij hetzelfde werk. 

5 Zo zijn wij met velen één lichaam in de Messias, 
zo zijn wij allen wederkerig leden voor elkaar, 

6 ieder met de verschillende gaven, 
die ons om niet gegeven zijn. 

7 Zijn er met profetengaven, 
laten zij de volheid van het geloof vertolken, 
Zijn er met de gave van dienstbaarheid, 
laten zij dienen ten einde toe. 

8 Zijn er die kunnen troosten 
dat ze vertroosten. 
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Wie leiding geeft, 
doe het zorgvuldig. 
Wie zich ontfermt, 
doe het van harte. 

9 Heb lief zonder pose. 
Verafschuw het kwaad. 
Hecht aan het goede. 

10 Houdt van elkaar 
als broers en zusters. 
Wees voor elkaar 
eerbiedig en voorkomend. 

11 Laat je aandacht niet verflauwen. 
Houd je geest vurig 
door Hem te dienen, die de Heer is. 

12 In hoop, al opgewekt, 
in vervolging, houden wij stand, 
biddend houden wij het uit. 

13 Zo zijn wij verbonden met alle heiligen in nood, 
zo zoeken wij een plaats te worden voor verdrevenen. 

14 Zegent die lieden, die je vervolgen: 
zegenen maar, niet vervloeken! 

15 Verheugd zijn met wie zich verheugen, 
schreien met de schreienden. 

16 Weest met elkaar bedacht op dat ene. 
Zoek niet het hogere, 
wees bij de vernederden, 
gebruik je verstand niet alleen als het om jezelf gaat. 

17 Doet iemand kwaad, 
zet er geen kwaad tegenover, 
neem je voor wat goed is met het oog op alle mensen. 

18 Als 't mogelijk is en in jullie macht, 
houdt vrede met alle mensen. 

19 Geliefden, geen vergelding, 
laat dat over aan Zijn gramschap, 
want er staat geschreven: 
aan Mij is de vergelding, 
ik, zegt de Heer, 
ik reken af! 

20 Maar als hij honger heeft, je vijand, 
geef hem te eten, 
als hij dorst heeft, 
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geef hem te drinken -
vurige kolen op zijn hoofd! 

21 Laat het kwaad jou niet overwinnen, 
maar jij, overwin het kwade met het goede. 

Romeinen 13 

leder wezen moet zich schikken 
onder machten boven hem uit, 
want macht is er alleen door God 
en die er zijn, zijn God ondergeschikt. 

2 Wie zich niet aan de macht onderschikt, 
verzet zich tegen de rangschikking van God, 
en wie zich verzetten moeten een oordeel aanvaarden. 

3 De gezagsdragers zijn toch niet angstaanjagend 
voor het goede werk, 
maar voor het kwade. 
Wil je geen angst hebben voor de macht: 
doe het goede en je krijgt een onderscheiding. 

4 Hij is immers Gods dienaar 
ten bate van jou. 
Maar doe je het kwade 
wees dan bang, 
want zijn sabel draagt hij niet zomaar: 
hij is immers Gods dienaar 
om zich verdiend te wreken 
op wie kwaad bedrijft. 

5 Daarom, noodgedwongen: je onderschikken, 
niet alleen vanwege het gericht 
maar ook in geweten. 

6 Om die reden betalen jullie ook belastingen, 
als dienaren van God hebben ze daarop te letten. 

7 Geef dan een ieder het verschuldigde: 
wie belasting toekomt belasting, 
wie tol toekomt tol, 
wie ontzag toekomt ontzag, 
wie eerbetoon toekomt eerbetoon. 

8 Weest elkaar niets dan liefde schuldig, 
want wie de ander liefheeft, 
doet de tora in vervulling gaan. 
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9 Want deze dingen: 
geen overspel, niet moorden, niet stelen, geen haat en nijd 
of welke andere geboden ook, 
worden toegespitst in dit ene woord: 
heb liefde tot de naaste 
als was je 't zelf. 

10 Liefde doet de ander geen kwaad, 
liefde is de volheid van de tora. 

11 Wees je bewust van het kerend getij: 
het is het uur om uit de slaap op te staan 
(want het heil is nu dichterbij 
dan toen wij het geloof vonden), 

12 de nacht loopt ten einde, de dag breekt aan. 
Wij leggen af de werken van de duisternis 
en doen aan de wapens van het licht. 

13 Als op klaarlichte dag, waardig, wandelen wij, 
niet in optochten en beschonken 
niet met gehoer en uitspattingen, 
niet met geruzie en met jaloezie. 

14 Maar jullie bekleedt je met Hem, 
Jezus Christus de Heer, 
en laat de zorg van het vlees 
niet omslaan in begeerte. 
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