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Voorwoord 

Voor u liggen de vier laatste toespraken van mijn vader, 
Prof. Dr. G.H. ter Schegget, geschreven in de zomer van 
2001 en gehouden in Groot Zuid te Amsterdam op zondag 
23 september, 28 oktober, 25 november en 23 december. 
De eerste twee, over autonomie en tolerantie, zijn nog door 
hemzelf uitgesproken. De twee laatste, over de thema's de 
mens: goed of slecht en de menselijkheid van God zijn, na zijn 
dood op 9 november, door anderen gelezen. 
Hoewel in een kerkdienst gehouden, noemde mijn vader 
deze toespraken bewust geen preken. Hij zocht naar een 
andere, nieuwe vorm, waarmee hij een breder, jonger publiek 
zou kunnen aanspreken. Deze aanpak, die hij als experiment 
beschouwde, wilde hij in samenspraak met de toehoorders, 
waaronder zich ook op zijn uitnodiging de beoogde doelgroep 
bevond, evalueren. 
Mijn vader was er geenszins op uit de religie nieuw leven in 
te blazen. Hij had er geen enkele fiducie in dat religiositeit 
zou bijdragen aan een wereld van vrede en gerechtigheid. 
Hij verwachtte meer van een indringend en diepgaand 
gesprek over wat ons mensen hier op aarde bindt, met welk 
perspectief wij leven, wat ons beweegt; waar we troost vinden 
en hoe wij ons staande houden in een wereld vol onrecht, 
honger en ellende. Daarover wilde hij in gesprek blijven en 
raken, juist ook met diegenen die zondags niet meer naar 
de kerk gaan. Om dat te bewerkstelligen had hij schriftelijk 
een uitgebreid aantal levens- en gewetensvragen aan niet
kerkelijke belangstellenden voorgelegd. 
Met dit experimentele onderzoek zocht mijn vader een 
levend antwoord op de vraag hoe in onze geïndividualiseerde 
samenleving opnieuw vorm en inhoud gegeven zou kunnen 
worden aan wat hij 'het recht op gemeente' noemde. Dat 
de mens zich staande zou kunnen houden zonder leerhuis 
van het geweten en een plek van bezinning, kon hij zich niet 
voorstellen, maar hij zag ook dat dit recht in onze tijd een 
nieuwe plaats en hoedanigheid behoeft. Daarover wilde hij het 
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gesprek aangaan. Zijn bevindingen had hij tot een nieuw boek 
willen verwerken. Helaas is het door zijn overlijden zover niet 
gekomen. 

In 2002 zijn deze laatste vier toespraken voor het eerst 
in familiebeheer uitgegeven. In 2008 verscheen opnieuw 
een uitgave van deze toespraken. Dit keer in eigen beheer 
uitgegeven door de G.H. ter Schegget Stichting. Opmerkelijk 
genoeg verschenen beide uitgaven zonder de vragen, waarvan 
in het voorwoord en de opdracht zo prominent sprake is. Nu, 
in deze derde uitgave, zijn de vragen wel opgenomen, in het 
laatste hoofdstuk onder de titel "Op gehoorsafstand". 
Het is vrijwel zeker nooit de bedoeling van mijn vader geweest 
de vragen te publiceren. Anders dan de vier toespraken, die hij 
voor een groter publiek schreef, richtte hij zijn vragen tot een 
door hemzelf geselecteerde kleine groep in de vorm van een 
brief. De titel van het hoofdstuk is ontleend aan deze brief, die 
zonder inleiding of bewerking in haar geheel is opgenomen . 
De voorbeelden uit de actualiteit die mijn vader hier en daar 
aanhaalt, liggen inmiddels ver achter ons. De thema's van 
zijn toespraken zijn echter nog steeds actueel, omdat ze ons 
dwingen na te denken over hoe wij in het leven staan, wat 
onze keuzes voor de toekomst een wending zou kunnen 
geven die ons dichter bij elkaar en een rechtvaardiger wereld 
brengt. 

Elfriede ter Schegget 
oktober 2011 



Autonomie 

ORDE VAN DE DIENST 
van Groot Zuid 
op zondag 23 september 2001 

Votum en groet 
Psalm 86:3,4 
Sjema Jisrael 
Psalm 86:5 
Gebed om verlichting 
Schriftlezingen 

Amos 8:4 -7 
Zingen Verdoofd en schamper, strofe 1 
Jakobus 1 :19 - 25 
Zingen Verdoofd en schamper, strofe 2 
Johannes 1 :11-14; 8:30 - 36 
Zingen Verdoofd en schamper, strofe 3 

Toespraak over het thema Autonomie 
Gezang 104 
Gebeden 
Collecten 
Zingend Geloven 49 
Zegen 
Gezang 128 : 2 
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Gebed om verlichting 

Heer onze God, 
wil ons uw Heilige Geest niet onthouden, 
opdat wij in de spiegel van uw bevrijdend woord zien 
en ons geven de heilzame vervreemding: 
de ander in onszelf te ontdekken 
en onszelf te ontdekken in de ander. 
Doe ons beseffen de vrijheid die Gij ons gaarne gunt 
en waarmee wij U en onze naasten 
als uw kinderen mogen liefhebben. 
Doe weg wat deze vrijheid in de weg staat: 
alle terreur en geweld, alle bevoogding en knechting . 
Maak ons waarlijk vrij tot Uw dienst. 
Amen. 



Autonomie 

Er is mij gevraagd enkele toespraken te wijden aan de 
menselijke, de persoonlijke vrijheid en ook aan de politieke 
en maatschappelijke vrijheid. Wij willen vanmorgen stilstaan 
bij de vrijheid van de mens, bij zijn autonomie en bij de 
verantwoordelijkheid die hij draagt, want die is in de kerk niet 
onomstreden. 

De autonomie of de mondigheid van de mens is nog altijd in 
het geding, zij is niet onomstreden. Dat hij in vrijheid zijn eigen 
beslissingen naar eigen inzicht zou mogen overwegen en zou 
mogen nemen, wordt vaak aangevochten. De verworvenheid 
van de Verlichting wordt zeker niet overal aanvaard. De mens 
is immers, zegt men, in zoverre niet vrij dat hij gebonden 
is aan de wetten en geboden van God, of hij dat nu erkent 
of niet. Daarop wordt vaak zo eenzijdig en sterk de nadruk 
gelegd, dat de conclusie niet anders kan zijn dan dat de mens 
heteronoom bepaald wordt, want hij wordt niet in staat geacht 
zichzelf de wet te stellen en hij is dus gebonden aan de wet 
van een ánder (met een grote en kleine A). Nu heeft men wel 
gevoeld dat dit nooit de volle waarheid kan zijn, omdat die 
vreemde wet van God toch op een of andere manier aan de 
mens eigen moet worden, verinnerlijkt moet worden wil hij tot 
echte, vrije gehoorzaamheid komen. Is het anders, blijft de wet 
hem vreemd, dan zal er altijd heimelijk of openlijk onbehagen 
en rebellie zijn. En men heeft ook wel beseft dat Gods gebod 
misschien niet zo vreemd is aan het leven als het schijnen 
kan. Daarom heeft men wel tussen heteronomie en autonomie 
in een begrip geschoven, dat heet: theonomie. God geeft 
zijn gebod, en dat wordt geïntegreerd in het menselijk leven. 
Daarmee denkt men een oud dilemma tussen heteronomie 
en autonomie omzeild te hebben. Dat is in zekere zin ook het 
geval, maar de oplossing ligt niet in een ander woord. De zaak 
moet aan de orde komen. Daar wil ik hier niet aan meedoen, 
omdat men op deze wijze een probleem verdoezelt, dat niet 
alleen waard is onder ogen gezien te worden maar omdat zo 
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ook een diepgaand cultureel en politiek verschil ontkend wordt 
waarin men een keuze niet ontlopen kan en mag. Daarom 
is het veel meer van belang ons te bezinnen op het oude 
dilemma en te vragen wat dat inhoudt dan het te ontgaan 
door er een nieuw begrip tussen te schuiven. Als je je er te 
makkelijk van afmaakt, moffel je een keuze weg waarvoor men 
zich historisch gesteld heeft gezien en die de mensen van toen 
een revolutie waard was. We gaan dus niet de gemakkelijke, 
derde weg op, temeer omdat het begrip theonomie eigenlijk 
alleen maar een verbale oplossing is, à la Goethe: 'Denn eben 
wo Begritte fehlen, stellt ein Wort zur rechten Zeit sich ein'. En 
dat is rampzalig, want het derde begrip verhult noodzakelijke 
keuzen. Het voert op een zijweg en dus ook te ver om dat nu 
te bewijzen, maar men neemt het maar even van mij aan. 
We beginnen derhalve het dilemma dat de Verlichting gesteld 
heeft ernstig te nemen en we proberen te begrijpen wat er in 
het geding was en is. 
We kunnen dan met een eenvoudige stelling beginnen . 
De Verlichting heeft in de heteronomie een breideling en 
verkrachting van de vrijheid van de mens gezien. Het woord 
van God was niet anders dan een dekmantel om de autoriteit, 
de macht en de gewelddadigheid van de kerk te bemantelen. 
Het was niet het gebod van God zelf dat moest worden 
gevolgd, maar dat van zijn aardse grondpersoneel: de kerk. De 
kerk had het gebod van God in regie genomen, meende erover 
te mogen beschikken en het anderen op te leggen. En dat is 
niet toevallig zo, maar noodzakelijk en structureel; want de 
beschikbare God is immers altijd een projectie van onze eigen 
al of niet gefrustreerde machtswil. Als de mens dan God zegt 
bedoelt hij uiteindelijk zichzelf. Wie het 'Opus Dei' voorstaat, 
strijdt altijd voor de macht van de kerk en voor wat de kerk 
beoogt en wil doorzetten. Kerk is voor de Verlichting niet 
anders, niet meer, dan priesterbedrog. Het gaat de kerk om 
haar eigen macht en om het continueren van die macht. De 
menselijke vrijheid wordt gebreideld, hij wordt onderworpen 
aan vreemde macht en gedwongen te gehoorzamen, acsi 
cadaver, alsof je een lijk was, zoals de Jezuïeten zeiden. 
Zo wordt de mens ondergeschikt gemaakt aan vreemde 
overheersing en van zijn eigen vrijheid en verantwoordelijkheid 
beroofd. 



Het is van het grootste belang dat wij erkennen dat hier veel 
waars in zit. Het moet worden toegegeven: priesterbedrog 
is een anachronisme, want de priesters konden niet liegen 
als zij niet wisten dat zij onwaarheid spraken. Maar dan 
moeten zij de waarheid van de Verlichting gekend hebben 
voordat de Verlichting een feit was. Want als ze bewust 
bedrieglijk ontkennen dat de mens vrij is, hebben juist zij 
eerder dan 'gewone mensen' beseft, dat de mens de vrijheid, 
zelf zijn beslissingen te nemen, toekomt. Daaruit volgt, dat 
dit nooit een opzettelijke leugen geweest kan zijn, want 
een Verlichting avant la date is niet denkbaar. Ze hebben 
ongetwijfeld in hun missie geloofd en doen dat misschien, als 
zij in deze missie volharden, nog altijd. Priesters behoeven 
in ieder geval niet van bedrog te worden beschuldigd. 
Zonder dit bedrog echter is het feit niet minder erg, maar 
ten diepste erger. Als je kijkt wat er feitelijk gebeurd is, is het 
zelfhandhaving, machtsuitbreiding van de kerk en breideling 
van mensen die de priesters uitgeoefend hebben. Dat ze 
daarin geloofden, maakt het feit niet minder verwerpelijk, al 
kan het als verontschuldiging van de priesters als personen 
gelden. De woeste kreet van de revolutie was: Écrasez 
1 'infame, verpletter deze schande. Deze infamie moet daarom 
worden vernietigd, omdat zij de mens zijn met de geboorte 
meegegeven mensenrecht ontneemt. 
Alle mensen zijn vrij geboren en moeten dat ook blijven. De 
mensen worden door de kerk geknecht. De Verlichting en 
in haar voetspoor de Franse Revolutie is voor de vrijheid 
van de mensen opgekomen. En terecht. Die vrijheid van de 
mens moeten we koesteren en hooghouden. We mogen 
haar nooit verloochenen, want zij is een kostbaar goed. Als 
het zo is dat de menselijke daad ten diepste 'onvrij' is, als 
zij geen uiting van verantwoordelijkheid kan zijn, maar altijd 
afgedwongen wordt en uit slaafsheid voortkomt, is er een 
fundamentele misdaad tegen de menselijkheid gepleegd. De 
daad zou niet meer zijn dan vastgelegd gedrag, een opgelegd 
patroon, een afgedwongen orde. Al is de menselijke vrijheid 
wetenschappelijk misschien niet vast te stellen en te funderen, 
zij moet wel worden toegekend terwille van het behoud van de 
menselijke waardigheid. Op zijn waardigheid heeft de mens 
recht, onvervreemdbaar. 

• 



• 

Volgens de apostel Jakobus - Professor Smelik noemt 
hem de stiefapostel, omdat hij enigszins verguisd is - is de 
volmaakte wet 'de wet der vrijheid'. Dat klinkt merkwaardig en 
ook vreemd. Het is inderdaad een paradoxaal begrip dat hij 
gebruikt: wet der vrijheid. Want de wet immers legt gebiedend 
op, wordt afgedwongen en gehandhaafd, desnoods met 
de harde hand. Want wet is wet. Aan de wet heeft de mens 
zich te houden, hij heeft zich aan haar letter te onderwerpen, 
goedschiks of kwaadschiks. Zij is zonder meer bindend, wordt 
afgedwongen en zij verdraagt geen mitsen en maren. Kan zo'n 
ijzeren, opgelegde plichtmatigheid gepaard gaan met vrijheid? 
Voor ons besef is dat nauwelijks mogelijk. Een mens is voor 
ons gevoel pas vrij als hij niet aan iets uitwendigs gebonden 
is en in eigen verantwoordelijkheid zijn beslissingen neemt 
volgens de regels die hij daarvoor zichzelf stelt. Hij is pas vrij 
als hij zelfstandig en eigenmachtig is. Op zijn hoogst zal hij 
gehoorzamen aan een innerlijke stem, maar die moet hij dan 
wel als zijn eigen, vrije stem erkennen en herkennen . 

Jakobus legt op fijnzinnige wijze uit, wat hij bedoelt met zijn 
paradoxale uitdrukking. Hij zegt: deze wet is anders dan onze 
menselijke wet, geen wet van boven die beveelt en opgelegd 
wordt. Deze goddelijke wet is een woord, een Woord dat uit 
Gods hart opkomt, dat in liefde gesproken wordt en vrijelijk 
uitgaat naar hoorders. Het betuigt iets, het zegt iets, het roept 
op, het verheft de harten, maar dwingt niets af en legt niets op. 
Bij dat woord denken we dus niet allereerst aan gedragsregels 
of voorschriften, maar aan een vrij Woord dat naar hoorders 
zoekt. Het is dan ook een Woord waarvan je in de eerste 
plaats hoorder bent, een Woord dat je verneemt, maar het 
kan daar niet bij blijven, volgens Jakobus. Je wordt meteen 
ook vanuit het horen tot een dader, die handelt naar wat hij 
gehoord heeft, omdat het hem in het hart heeft getroffen. Van 
hoorder word je 'gehoorzame', maar niet gedwongen, niet 
horig, doch in vrijheid. 
Er kan geen twijfel aan zijn wat Jakobus bij het gebruiken van 
het begrip 'Woord' voor ogen heeft. Hij bedoelt het Woord dat 
in den beginne werd gesproken en dat door de zon, de maan 
en de sterren, door de boom en de plant en door het dier 
gehoord werd, zodat zij dadelijk tevoorschijn traden en ineens 



aanwezig waren. Ten laatste werd het Woord ook, en nu eerst 
recht, door de mens gehoord, het woord dat God uit liefde 
sprak vóór de mens er was en dat hem schiep als hoorder
en-dader. Maar hij bedoelt ook (maar dat is hetzelfde volgens 
Johannes) de gestalte van Jezus Christus, het vleesgeworden 
woord. De mens die geheel en al er voor anderen was en 
die zich voor hen inzette, tenslotte zelfs ten dode. De mens 
met open oren en open ogen voor de ander. De mens van de 
volmaakte liefde, die de weg van de solidariteit ten einde ging. 
Zo'n woord uit liefde, zegt Jakobus, kan niet ledig tot zichzelf 
terugkeren. Het zet de mens in beweging, het wekt hem op en 
het spreekt hem aan, het is onontkoombaar. Maar het heeft 
niets maar dan ook niets met voorschriften en wetsartikelen te 
maken, het legt niets op: integendeel, het spreekt van liefde en 
het eerbiedigt je vrijheid, ja, doet daarop een beroep. Je wordt 
op je vrijheid en in je vrijheid aangesproken. Of misschien: je 
wordt je voor het eerst van je vrijheid bewust door dit woord, 
of liever nog: je krijgt voor het eerst de vrijheid en er wordt je 
een andere, nieuwe, maar ook oorspronkelijker en daarom 
eigener mogelijkheid gegeven dan ooit in je was opgekomen. 
Jakobus gebruikt een aardig beeld uit het dagelijks leven: 
dat van een man die in de spiegel kijkt. Hij kijkt in de spiegel 
naar het gelaat waarmee hij geboren is, daarna echter stapt 
hij eenvoudig op en vergeet wat hij gedaan heeft. Dat acht 
Jakobus eigenlijk onmogelijk, want daarvoor kijkt een mens 
niet in de spiegel. Als hij dat doet wil hij zichzelf kritisch bezien 
en cosmetisch iets aan zichzelf verbeteren, vernieuwen, 
verfraaien. Zo is het ook met dit woord: het spreekt een mens 
aan en toont hem aan zichzelf, het roept tot verandering en 
vernieuwing. Het is niet te vergeten en niet te verdringen. Het 
zet je in beweging. Het is inderdaad, daarin heeft Jakobus 
gelijk, een spiegelend woord, dat je ertoe brengt jezelf kritisch 
te zien en het ware wezen van jezelf te ontdekken. Het is een 
woord dat antwoordt op de misschien niet gestelde, maar 
wel vooronderstelde vraag: Wie ben ik? Het is een woord dat 
de mens zelfkennis verschaft. Hij krijgt in die spiegel zichzelf 
weerspiegeld, of, met een ander woord: gereflecteerd. De 
spiegel maakt je dan ook meteen tot dader. Als je dit woord 
écht hoort, doe je het ook. Hij ziet zichzelf, zoals hij is, omdat 
hij zichzelf ziet alsof hij een ander was, die hem ook als 
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een ander verschijnt. Zo verwonderd en verbaasd kijkt hij 
naar zichzelf. Hij ziet zichzelf niet alleen als een ander, maar 
hij ziet zich ook zoals een ander hem ziet. Hij ziet zichzelf 
in andermans oog. Zo is dat in de zelfbespiegeling, de 
'zelfreflectie'. Zo is dat in de zelfkennis die het Woord oproept. 
Zij ontstaat aan de ander. Deze verdubbeling in jezelf is een 
reflectie van de ontmoetingen met anderen, die je aanspreken, 
die je roepen, die je een vraag stellen, die hulp nodig hebben, 
die je storen. Zij noodzaken je over jezelf na te denken, je 
jezelf voor ogen te stellen en de 'vraag' die de ander je stelt, 
de vraag die hij 'is' aan jezelf te stellen. Het is deze wonderlijke 
zelfreflectie, die je tot beslissingen brengt, waarbij je zowel aan 
de ander doet wat hij van je verlangt als ook je eigen vrijheid 
handhaaft en bevestigt, want je hebt de ontmoeting met de 
ander verinnerlijkt. Je komt tot de daad in opperste vrijheid, 
want je hebt in de reflectie geleerd vanuit de ander te leven en 
jezelf te vinden in de ander . 

Voor Jakobus is vooral die bijzondere Mens, Jezus, dit 
bewustmakende, ontdekkende, bewegende Woord geweest. 
En dat is Hij ook voor de gemeente, ook voor deze gemeente. 
Hij heeft ons een andere mogelijkheid gewezen. Hij heeft ons 
de ander leren zien in zijn grandeur, maar vooral in zijn misère. 
En Hij heeft ons zo die zelfreflectie geleerd die nodig is om 
de ware autonomie te vinden. In zoverre is Jezus voor ons 
exclusief, heel bijzonder en onherhaalbaar. Maar Hij is ook 
inclusief. Daarmee bedoel ik, dat het vleesgeworden Woord 
niet alleen in Jezus vlees is geworden, maar in Hem ons aller 
mensheid heeft aangenomen. Voor Johannes zijn we dan ook 
allemaal niet uit het vlees, maar uit God geboren. Voor Paulus 
zijn we allemaal bestemd om kinderen, zonen en dochters van 
God te zijn. In Hem zijn we allemaal bedoeld en ingesloten. Hij 
is een eerstgeborene onder veel broeders en zusters. Hij heeft 
iets op gang gebracht dat in ons allemaal kan doorwerken, als 
we 'erbij blijven' (zo drukt Jakobus het uit). 

Dat 'erbij blijven' verdient onze aandacht. We vallen vaak terug 
in de sleur van de routine. We lijken dan toch op die man die 
vergat in de spiegel gekeken te hebben. Zulke gewoonten zijn 
nuttig als vereenvoudiging van het leven, maar ook gevaarlijk 



omdat een mens niet meer gedwongen is zich van zijn 
motieven rekenschap te geven. De sleur maakt de handelingen 
van mensen tot stereotiep gedrag. Het is belangrijk 'erbij te 
blijven', steeds weer in de spiegel van het Woord te kijken, 
je hartstochtelijk in de wet der vrijheid te verdiepen, opdat je 
waakzaam blijft, je laat storen door de ander en jezelf herziet. 
Smelik haalt er in zijn commentaar de woorden bij aan van 
Jacqueline van der Waals: 

Geef mij den moed om onrecht te onderkennen, 
Ook waar 't door eeuwen van gebruik gewettigd wordt, 
Den vasten wil aan onrecht nooit te wennen, 
Ook waar de macht, het weg te nemen, schort. 

Ik keer weer terug tot de vraag naar de autonomie van 
de mens. We mogen nooit het visioen van de Verlichting 
verloochenen. Kant sprak over de Verlichting als van de 
'Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten 
Unmündigkeit'. De Verlichting heeft de mens zijn mondigheid 
doen herontdekken. Door de Verlichting aanvaardt de mens 
geen voogden meer die de zaken voor hem bedisselen. De 
mens is vrij zijn eigen beslissingen te nemen. De mens, zegt 
Kant, moet zelf denken, zelf overwegen, zelf beslissen. De 
mens moet in vrijheid zijn eigen spoor volgen. Kant beseft 
echter ook dat hiermee iets gesteld was, dat niet vanzelf sprak 
en ook niet simpelweg te realiseren was. Want wie is die zelf
denkende, zelf-beslissende mens? Welk 'ik' verdient deze 
vrijheid? Welk subject is zo geaard dat het de vrijheid kan 
waarmaken? Hoe voorkom je de chaos van vele tegenstrijdige 
willen? Hoe houd je tegen dat de wereld een pandemonium 
wordt van elk hun eigen geluk zoekende, elkaar bevechtende, 
imperialistische individuen? Hij heeft daar diep over 
nagedacht. Het woord autonomie, dat hij bezigt, zegt het al: 
het gaat om een 'zelf (een 'autos') dat zo hoog denkt, dat het 
zichzelf tot 'wet' ('nomos') wordt. We kunnen zeggen, dat zijn 
antwoord ongeveer was: een geest die het eigenbelang heeft 
teruggedrongen ten bate van het algemeen welzijn. Een geest 
die bereid is vanuit de ander(en) te denken. Een geest die zich 
op algemener niveau heeft gebracht en zich weet los te maken 
van zelfzucht en egocentrisme. 
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Hiermee zijn we echter ook op het punt gekomen, waarop de 
zwakheid van de Verlichting gelegen is en aan het licht komt. 
De overheersende vorm, waarin de Verlichting gehuld gaat, is 
het kapitalisme. Daarin komt de ware aard van de Verlichting 
boven, zeggen sommigen, maar anderen menen dat het 
juist haar vervalsing is. En voor beide gezichtspunten is iets 
te zeggen. Het kapitalisme doet een beroep op winstbejag 
en concurrentiedrift; de zogenaamd vrije markt maakt ons 
kooplustig en inhalig. Zij vormt de jungle waar we elkaar naar 
de kroon steken en waar we slaaf worden van elkaar. Zo jagen 
wij om strijd ieder ons eigen geluk na en tegelijkertijd beseffen 
we pijnlijk: zo kunnen we niet echt gelukkig worden. Natuurlijk 
het is niet verboden het eigen geluk te zoeken, we hoeven ons 
daar niet voor te schamen. Maar als het menselijk leven daarin 
opgaat, als het de enige waarde is die wordt nagejaagd, dan 
schieten we ons doel voorbij, want er is meer op aarde dan 
geluk. 
Hoe kunnen we de maatschappij veranderen? Hoe kunnen 
we de cultuur vernieuwen?. Daarop is het antwoord niet 
eenvoudig. We kunnen zeker geen blauwdruk leveren 
van een radicale revolutie die sociaal, cultureel en politiek 
te verwezenlijken is. We hebben eigenlijk helemaal geen 
alternatief. Maar wel kunnen we iets waarnemen, dat hoop 
geeft: soms, even, hier en daar, verrassend, zie je iets anders, 
mensen die zich door de ander laten storen, gezeggen, 
mensen die in de spiegel gekeken hebben en die erbij blijven, 
mensen met zelfreflectie, begenadigde mensen waarin de 
ander woont Ze zijn er, in het klein en in het groot. Laten 
we daar dankbaar voor zijn en ook verwonderd. Laten we 
blijven beseffen, dat dit uitzonderlijke tekenen zijn die de regel 
overstijgen. Laten we er iets van Gods genade in ontdekken 
en er een belofte voor de toekomst in zien. En laten we blijven 
geloven en hopen dat deze andere mentaliteit, deze blijken 
van een andere geest, van een 'heilige' geest zelfs, op den 
duur en steeds meer aanstekelijk kunnen werken. 
Er is een ironisch gedicht van lda Gerhardt, dat deze andere, 
deze geheiligde mensen 'onkruid' noemt. Het luidt: 



Godlof dat onkruid niet vergaat. 
Het nestelt zich in spleet en steen, 
breekt door beton en asfalt heen, 
bevolkt de voegen van de straat. 

Achter de stoomwals valt weer zaad: 
de bereklauw grijpt om zich heen. 
En waar de bom zijn trechter slaat 
is straks de distel algemeen. 

Als hebzucht alles heeft geslecht 
straalt het kleine hoefblad op de vaalt 
en wordt door brandnetels vertaald: 

'gij die millioenen hebt entrecht 
zij komen - uw berekening faalt.' 
Het onkruid wint het laatst gevecht. 

Er is in ons een onrust omtrent deze dingen, omdat we 
door iemand gestoord zijn. We gaan naar de kerk om in de 
spiegel van het Woord te kijken, het Woord te horen en het te 
verstaan, geconfronteerd te worden met die grote verstoorder 
van gezapigheid en valse rust, Jezus Christus, om opnieuw te 
leren vanuit de ander, zijn noden en behoeften, zijn vragen en 
angsten, te leven. En om onszelf in de spiegel te zien, als ook 
zo iemand als die 'ander', met dezelfde vragen en angsten, 
noden en behoeften. Want tenslotte: de ander is als wij en 
wij als de ander. We zijn met elkaar een uiterst kwetsbaar, 
verwondbaar mensenv9lk, dat in zijn ellende en eenzaamheid 
grote tederheid behoeft. En waarom zouden we dan die 
tederheid niet schenken aan elkaar? 
Misschien gaan we daarom wel naar de kerk: om aan die 
broodnoodzakelijke tederheid herinnerd te worden en, met 
lda Gerhardt, te blijven geloven aan de overwinning van het 
onkruid, aan de zegepraal van de liefde en de solidariteit. 
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Gebeden 

Heer onze God, 
wij danken U dat wij vrije mensen mogen zijn, 
die hun wegen mogen gaan 
geleid door uw Woord dat nooit ledig terugkeert. 
Maak ons bewust van onszelf. 
zodat we zien in de spiegel van uw woord 
wie we zijn en wie we mogen zijn, 
veranderd naar het beeld van de Messias. 

Wilt Gij waken 
over de mensenkinderen, 
dat zij niet worden geknecht, 
dat hun de vrijheid niet wordt ontnomen, 
dat zij stil en gerust, maar ook vrij en blij, mogen leven. 
OGod, 
wij denken dat dit een vrome wens is 
na alles wat gebeurd is, 
maar we uiten hem toch, 
want Gij laat ons toch niet in de steek? 

Wij bidden U 
voor de geliefden van de slachtoffers 
van de terreurdaad in de Verenigde Staten. 
Geef hun kracht het verdriet te doorstaan. 
Laat de reactie van de Amerikanen gematigd 
en niet van wijsheid gespeend zijn. 
Wij bidden U voor dit getroffen volk: 
dat zij de ramp waardig verwerken 
en niet mogen vervallen in haat jegens arabieren. 
Laat dit onder ons ook zo zijn. 
Geef dat wij met elkaar een weg mogen vinden 
ons te beschermen tegen dit grove geweld. 

Wij bidden U 
voor hen die in deze wereld macht uitoefenen en regeren. 
Dat zij de macht niet misbruiken ten eigen bate 
om zichzelf te verrijken of om anderen te breidelen, 



maar haar aanwenden tot heil van de volken 
om voor hen vrijheid, gerechtigheid en vrede te stichten. 

Wij bidden voor mensen 
die gevangen zitten omdat zij gezegd hebben 
waar anderen beschaamd, angstig, bedeesd over zwegen, 
omdat zij gedaan hebben wat anderen niet waagden. 
Bevrijd hen uit hun kluisters, 
uit de boeien, die zij ten onrechte dragen. 
Vernieuw in hun binnenste uw Geest die vrijmaakt. 

Wij bidden voor alle mensen 
die zuchten onder onrecht, die lijden onder geweld, 
die treuren om verlies, die smachten naar recht, 
die hopen op verandering, die dorsten naar U 
en U niet vinden omdat Gij verre zijt. 
Zo kan het toch niet zijn: 
Scheur de hemel open en daal neer 
als een milde regen 
die de verdorde akkers dezer wereld besproeit 
met uw vruchtbaarheid: 
Laat hen niet alleen, 
o God, 
wij smeken het. 
En geef ons de vrijheid en de vrijmoedigheid 
te doen wat wij kunnen om de nood te lenigen, 
hoe machteloos we ons ook voelen. 

Wij bidden in stilte tot U 
en zeggen U wat ons kwelt, 
wat ons neerdrukt, wat ons opbeurt en verheugt. 
We leggen het neer voor uw heilig Aangezicht. 

STILGEBED 

Wij bidden met elkaar de woorden die wij leerden 
van Jezus, onze broeder, 
die zei dat wij aldus bidden moesten: 

ONZEVADER 
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Tolerantie 

ORDE VAN DE DIENST 
van Groot Zuid 
op zondag 28 oktober 2001 

Votum en groet 
Psalm 119:3, 26 
Sjema Jisrael 
Psalm 119:34 
Gebed om verlichting 
Schriftlezingen 

Psalm 87 
Zingen Psalm 87 :1 
Amos 9:7 
Zingen Psalm 87 : 2 
Romeinen 15:1-13 
Zingen Psalm 87: 3 
Mattheüs 15 : 21-28 
Zingen Psalm 87 : 4 

Toespraak over het thema Tolerantie 

Zingen: Nu nog met halve woorden (LG 23) 
Gebeden 
Collecten 
Gezang 288 : 1 ,4 
Zegen 
Zingen Psalm 84:1 
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Gebed om verlichting 

Heer onze God, 
wij bidden U: 
schenk ons uw Geest die ons moge verlichten 
met uw wijsheid. 
Doe ons verstaan wie wij zijn voor uw aangezicht: 
mensenkinderen, bestemd om erfgenamen te zijn 
van uw heerlijkheid. 
Leer ons elkander te aanvaarden en te verdragen, 
omdat wij in uw vrede zijn opgenomen. 
Geef uw dienaar met blijdschap te getuigen 
van uw menslievendheid 
en geef de gemeente een verlicht verstand, 
een gevoelig hart en een willige hand. 
Om Christus' wil. 
Amen. 



TOLERANTIE 

De vorige keer hebben we met elkaar gesproken over 
de zelfbeschikking van de mens, over zijn zogenaamde 
autonomie. Wij willen vandaag een andere zaak die in onze 
maatschappij speelt aan de orde stellen. Ditmaal spreken wij 
over de verdraagzaamheid die in onze maatschappij moet 
heersen, als wij de democratische vrijheden en het daarbij 
behorend open gesprek willen handhaven. 

Zonder tolerantie, zoals wij verdraagzaamheid gewoonlijk 
noemen, verwordt de maatschappij tot een wildernis waar 
het recht van de sterkste heerst, zodat er tussen de partijen 
gevochten wordt en er geen vreedzaam gesprek gevoerd 
kan worden. Het woord maatschappij bevat het bestanddeel 
'maat' en met dat woord is de sociale samenhang aangeduid: 
we dienen elkaars maten te zijn, zoals sociaal betekent: we zijn 
elkaars bond- en lotgenoten. Het is een hoog en onopgeefbaar 
goed, deze tolerantie, omdat zij de grondslag vormt van de 
noodzakelijke democratische dialoog, die door haar wordt 
mogelijk gemaakt. Dit wil echter niet zeggen, dat de tolerantie 
grenzeloos en vormloos kan zijn. Er moeten aan de tolerantie 
limieten worden gesteld: niet alles kan in een maatschappij 
'gedoogd' worden. Met 'gedogen' wordt meestal in onze 
maatschappij een beleid gedekt, dat gaandeweg zo wordt 
uitgedijd dat de grens die de wet stelt vervaagt en de 
tolerantie tot grenzeloosheid verslapt. Al gedagende rek je 
de eigen wetgeving en haar handhaving almaar meer op en 
ondergraaf je op die manier de daarop berustende moraliteit 
en het fatsoen en soms ook de veiligheid. Dat wil niet zeggen 
dat de overheid alles kan opmerken en moet vervolgen. 'Big 
brather is watching you' is een onwenselijke toestand. Veel 
zal gelukkig aan haar aandacht ontsnappen. Maar wat zij wel 
opmerkt en opspoort, moet bestraft worden en als zij dat niet 
nodig vindt (wat denkbaar is) moet de wet gewijzigd worden. 
Er moet niet te veel 'gedoogd' worden. Er zijn dingen die niet 
getolereerd kunnen worden. De grens ligt precies daar waar 
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de ander, die op verdraagzaamheid rekent, zelf de tolerantie 
niet in acht neemt. Hij mag er niet op rekenen als hij haar zelf 
niet eerbiedigt. Dat was duidelijk het geval met een gedeelte 
van de in opstand gekomen boeren: hoe begrijpelijk hun 
verontrusting was, zij hebben dingen gedaan die niet stroken 
met de geldende wetten en ook niet met de maatschappelijke 
verdraagzaamheid. De tolerantie moet vanzelfsprekend 
ophouden waar zij op intolerantie stuit. Die uitspraak klinkt 
logisch en is dat ook. We kunnen het onverdraagzame niet 
verdragen. Dat wil echter weer niet zeggen dat deze grens al 
te strikt en te precies dient te worden gehandhaafd. Terecht 
wordt de tolerantie dan ook langer gehandhaafd dan strikt 
noodzakelijk is, zoals we gedaan hebben met de racistische 
rechtse partijen, die de buitenlanders uit ons land wilden 
verwijderen. Maar dat is een in vrijheid gekozen strategie 
die we werkzamer achten dan zo'n partij te verbieden, 
waardoor zij in de door haar zo zeer gewenste illegaliteit wordt 
gestoten. Daarmee zou ze echter in de oncontroleerbaarheid 
verdwijnen die zij wel maar wij niet willen. We willen ze niet tot 
de martelaars maken die ze zo graag willen spelen. Daarom 
worden ze in de democratie voorlopig gedoogd, al staat hun 
verwerpelijkheid vast en kan elk moment de definitieve grens 
bereikt zijn. 

De heersende opvattingen over wat tolerantie is kunnen 
echter ook tot een uitholling van het kritische gesprek 
voeren, dat voor een goed functioneren van de democratie 
in de samenleving onmisbaar is. De tolerantie is het die 
dat gesprek mogelijk maakt. Dat staat vast, maar zij is 
geen vanzelfsprekendheid, die zonder meer gelding heeft. 
De verdraagzaamheid moet ook goed doordacht en goed 
geformuleerd worden, wil zij haar functie kunnen vervullen. 
De geldende opvattingen en de vigerende praktijk van de 
verdraagzaamheid kunnen ook leiden tot een verslapping, 
een verweking van het gesprek en tot een entpolitisering 
van de dialoog, zoals wij, helaas, in onze maatschappij 
nogal eens zien. Het zogenaamde poldermodel is dan ook 
bepaald niet zaligmakend, omdat het tegenstellingen in de 
machtsverhoudingen kan verhullen, waarbij de machtigen 
altijd garen spinnen. En dit model heeft dan ook ongetwijfeld 



een slappe, versluierende kant en kan heel wel het gesprek 
ondermijnen wat eigenlijk gevoerd zou moeten worden. Er 
wordt eindeloos overlegd, maar niemand durft de ander 
meer te zeggen dat hij ongelijk heeft en de zaken helemaal 
verkeerd ziet. Niemand durft ook meer te zeggen dat hij de 
ander van machtsmisbruik verdenkt. Want zoals de formule 
luidt, we moeten respect hebben voor elkaars opvattingen. 
Alsof er geen opvattingen zijn die onze eerbied helemaal 
niet verdienen, maar die verdienen bestreden te worden als 
onjuist, misschien zelfs gevaarlijk of warhoofdig, benepen of 
populistisch, of die onder verdenking van machtsmisbruik 
staan. Niet alles in onze maatschappij verdient respect. En 
daarmee zijn onze geldende opvattingen over tolerantie 
ernstig geproblematiseerd. We komen hierop terug. 

Paulus heeft zijn leven besteed aan het bijeenbrengen van en 
vrede scheppen tussen joden en wat toen genoemd werd: 
Grieken oftewel modern gezegd: tussen joden en niet-joodse 
volkeren. Om dat te bewerkstelligen moest hij een brug slaan 
tussen twee diep divergerende en zelfs in veel opzichten 
vijandige werelden. Hij heeft dezelfde verzoening geprobeerd 
te bewerkstelligen tussen mannen en vrouwen en tussen 
slaven en vrijen, beide ook diepgaande, felle vijandigheden, 
die met een eenvoudige ontkenning niet uit de wereld zijn. Hij 
heeft met al zijn vermogen geprobeerd, begaanbare wegen 
te vinden om deze vijandschappen te overwinnen en te 
boven te komen, omdat, zoals hij het uitdrukt, ons het woord 
der verzoening was toevertrouwd. Hij trachtte een praxis te 
beginnen en te bevorderen die tot dit doel kon leiden. Ook 
de brief aan de Romeinen is daarvan een bewijskrachtig 
document. Hij behandelt in deze brief het probleem van de 
divergentie tussen jood en niet-jood heel principieel, omdat hij 
immers aan een gemeente schrijft, die door die tegenstelling 
dreigt verscheurd te worden. Deze gemeente echter heeft 
hij niet zelf gesticht, hij is er dan ook nog nooit geweest 
en hij kent die gemeente dan ook niet uit eigen ervaring, 
zodat alles aankomt op een zeer nauwkeurige formulering 
van zijn gedachten over deze zaak. Wel hoopt hij er in de 
nabije toekomst heen te gaan, zodat hij zichzelf en zijn visie 
introducerend beschrijft. 
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Het is mij niet mogelijk zijn betoog op dit punt uitvoerig 
en gedetailleerd te schilderen. Dat zou een grondige close 
reading vergen. Ik zal het proberen heel kort samen te vatten. 
Hij begint met te stellen dat er tussen joden en niet-joden 
een erkenning van solidariteit in de schuld moet zijn: er is 
niemand rechtvaardig, ook niet één. We hebben ons met 
zijn allen, zowel jood als Griek, in velerlei opzicht schuldig 
gemaakt, zeker als je dat ziet in het perspectief van Gods 
belofte, zijn bedoelen en streven. Er is maar één middel dat 
beide partijen verzoenen kan en dat is als ze beiden bereid 
zijn zich op de figuur van de lijdende Messias te oriënteren. 
De lijdende Christus is tussen de partijen, joods priesterschap 
en Romeinse politiek, vermalen en kapotgemaakt. Hij heeft 
dat laten gebeuren, laten geworden en heeft op die wijze een 
hartbrekend bewijs van schuld laten zien en een aanstekelijke 
rechtvaardiging en verzoening tot stand gebracht, althans 
voor wie zich erdoor laat gezeggen en vernieuwen. Paulus 
zelf rekent zich tot de joodse groep. Hij neemt geen neutraal 
standpunt in. Hij zegt zelfs wel van Christus verstoten te willen 
zijn terwille van deze intieme band. Zeker, de joden hebben 
veel voor: ze hebben de beloften van God, ze zijn verkoren 
om de tora te leren, als abc van de menselijkheid, en uit hun 
midden is ook, naar het vlees, de Messias voortgekomen. 
Maar hoe zeer dit een voorrecht is: zij hebben zich er ook 
aan gestoten, omdat ze van het leveren van prestaties (wat 
Paulus noemt werken der wet) uitgingen in plaats van: 
van vruchtbaarheid in het geloof. Zo hebben ze hun eigen 
gerechtigheid gestalte gegeven in plaats van die van God, die 
veel hoger reikt en veel meer inhoudt. Daarom, zegt hij, blijken 
reeds in het Oude Testament ook niet-joden erbij te mogen 
behoren: 'niet-mijn-volk' wordt door God 'mijn volk' genoemd. 
Niet alleen Israël krijgt de kans, maar ook de andere volken. 
Israël heeft zich gestoten en is daardoor gestruikeld, het heeft 
gefaald. Maar, dat is belangrijk voor Paulus, Israël is niet 
gevallen -het is niet totaal mis-, zegt hij. Ze hebben het niet 
'helemaal niet', maar 'niet helemaal' waargemaakt. Vanwege 
die struikeling zijn de niet-joden erbij gekomen om ook hun 
een kans te geven. Maar ooit - in dat perspectief ziet Paulus 
alles staan-, zullen ze beiden het doel bereiken wat hun 
beloofd is. Daarvan is Paulus zeker. Hij heeft geprobeerd de 



wegen Gods met beide groepen een beetje te tekenen, maar 
relativeert dat betoog meteen weer en zegt: de wegen die God 
gaat, zijn onnaspeurlijk en zijn gedachten ondoorgrondelijk. 
Hij trekt zijn eigen analyse ervan half en half weer terug, in 
ieder geval relativeert haar sterk. Het uiteindelijke doel van 
God staat echter vast: een verzoende mensheid die in vrede 
en rechtvaardigheid leeft. Laat er tussen joden en niet-joden 
daarom in ieder geval geen openlijke twist en verdeeldheid 
zijn, laten ze elkaar in gemeenschap vasthouden en in gesprek 
blijven, zeker ook in Rome, want de overheid staat klaar elke 
onenigheid en elk rumoer met het zwaard te bestrijden. De 
twee groepen moeten elkaar dus aanvaarden en verzoend met 
elkaar leven en zeker geen weerslag uitlokken. 

Er is in Paulus' brief ook een stuk dat gaat over de 
zogenaamde zwakken en sterken. De zwakken kennen 
allerlei sjibbolets: ze eten geen vlees, maar alleen plantaardig 
voedsel, en ze houden zich strikt aan bepaalde 'afgezonderde' 
dagen. Ze zijn dus gekenmerkt door een strenge observantie. 
Voor de sterken zijn alle dagen gelijk en is elk voedsel eender. 
Ze denken kennelijk liberaler en zijn meer open naar de 
wereld, die ze niet denken te kunnen overwinnen door zich 
terug te trekken. Met die term zwakken en sterken geeft 
Paulus al een beetje zijn eigen voorkeur aan: de sterken zijn 
hem waarschijnlijk liever. Maar hij weet ook dat Gods kracht 
in zwakheid volbracht wordt. Hij geeft dus ook zijn sympathie 
voor zwakken niet op en misschien is hij van oorsprong 
ook meer aan hen verwant. Je kunt over zulke verschillen in 
levensstijl eindeloos blijven twisten en elkaar veroordelen, 
maar Paulus vindt dat niet nuttig. Waarschijnlijk heeft dit 
probleem te maken met de zaak van jood of niet-jood, want 
na onze tekst gaat Paulus weer door over het laatste. Hoe 
dan ook, Paulus vindt dat ze elkaar moeten aanvaarden, dat 
ze elkaar moeten aannemen en met elkaar in gemeenschap 
moeten blijven. Of je het zus of zo doet, maakt niet uit. Of je 
nu vlees eet of niet eet, dagen heiligt of niet, het maakt niet uit, 
het is allemaal ter ere Gods. Zo is het althans bedoeld en dat 
moet je van elkaar aannemen. Aanvaarden moet je elkaar in de 
Messias; die is er voor beiden, want Hij heeft de vijandschap 
tussen beide volkeren, waaraan hij ten onder is gegaan, juist 
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door zijn dood overwonnen. Daarmee blijkt ook dit stuk geheel 
te passen binnen de teneur van de hele brief. 
Wat we van Paulus kunnen leren ter zake van de tolerantie is 
dit: tolerantie is voor hem letterlijke verdraagzaamheid, d.w.z. 

je verdraagt dat de ander ánders is dan jij en dat hij zich 
ánders gedraagt en ánders denkt en voelt. Het moet geen 
rol spelen of je daar in kan komen of mee in kan stemmen: 
het kan en mag je allemaal ook vreemd zijn. Je kunt en 
je mag er met onbegrip tegenover staan. Dat anderszijn 
kan je zelfs onnodig en bizar voorkomen. De zwakken zijn 
immers in de ogen van de sterken wat al te benepen, ze 
zijn iets al te voorzichtig en te formeel in hun zogenaamde 
gehoorzaamheid, ze handelen iets te uiterlijk, enzovoort. 
Maar dat wil niet zeggen dat je ze moet provoceren; je moet 
geen ergernis geven en een beetje geduld met ze hebben, 
zegt Paulus. De sterken zijn in de ogen van de zwakken te vrij 
van opvatting, te liberaal, alsof er geen wetten en geboden 
bestaan waaraan je je hebt te houden of alles maar kan . 
Maar, zegt Paulus, dat is geen reden om op ze neer te kijken. 
Tolerantie, verdraagzaamheid volgens Paulus is dus niet het 
ontkennen van de tegenstellingen en ook niet het verdringen 
van je oordeel over de ander, maar wel het overstijgen daarvan 
terwille van de toekomst. 
Het tweede dat we dan ook leren kunnen is dit: als we samen 
een gemeenschappelijke toekomst hebben van vrede en 
recht (Paulus noemt dat het 'in de Messias zijn'), dan zijn al 
deze verschillen relatief. Ze zijn ongetwijfeld in hun relativiteit 
werkelijk en ook irriterend, je kunt ze ook niet naast je 
neerleggen - ze zijn een grondige discussie waard - maar ze 
zijn toch ook betrekkelijk. 

We keren terug naar het probleem van de tolerantie in onze 
samenleving. Tolerantie wordt door de heersende democratie, 
dus van boven af, van ons geëist en ons opgelegd. We dienen 
eenvoudig tolerant te zijn, anders kan de democratie immers 
niet functioneren. Daarmee kunnen we ook vrede hebben en 
we kunnen de eis dus verinnerlijken: het afgeëiste kan onze 
eigen vrijgekozen zaak worden. Omdat voor ons - daar zijn we 
het gloeiend over eens - democratie de beste regerings- en 
samenlevingsvorm is, waarvoor we gaarne kiezen. Dus willen 



we ook aan de voorwaarden voldoen die dan vereist zijn. 
Alle andere vormen, die bedacht zijn en geheerst hebben of 
nog heersen, zijn slechter en minder dan democratie, want 
ze zijn altijd verdrukkender, knechtender en vervreemdender 
en dus onmenselijker. Maar wel laboreren we aan een te 
vergaande, overdreven, te veel eisende interpretatie van 
verdraagzaamheid, die ons dreigt opgedrongen te worden. 
De afgedwongen tolerantie mag niet te veel of zelfs het 
onmogelijke van de mensen vragen: zij mag niet vragen wat 
niet opgelegd en afgedwongen kan worden. Dat gebeurt 
daar waar de overheid van ons vraagt; zelfs eist, respect voor 
andersgeaarden, andersdenkenden en andershandelenden te 
hebben. Dat is onmogelijk, want daar kan en mag de overheid 
niet over beslissen, want dat bepalen we zelf. Respect is niet 
afdwingbaar. Respect betonen we, indien mogelijk; maar dat 
is een zaak van het vrije oordeel der burgers zelf. Respect 
is niet de directe consequentie van tolerantie, maar wel een 
mogelijke: zij kan erdoor ontstaan, als de burger er in vrijheid 
naar toegroeit. Voorzover we respect voor elkaar hebben 
of gekregen hebben is tolerantie zelfs wezenlijk overbodig 
geworden, want dat we aanvaarden wat we respecteren, 
wat we eerbiedigen spreekt vanzelf. Deze aanvaarding is zo 
vanzelfsprekend dat zij geen tolerantie meer hoeft te heten. 
Tolerantie in de eigenlijke zin hebben we pas nodig waar 
we geen respect hebben. Juist daar wordt de vraag van de 
tolerantie acuut. Ook Paulus laat de irritaties en ergernissen 
over elkaar voor wat ze zijn en zegt: aanvaardt elkaar en geef 
niet te veel aanstoot Zeker, de aanvaarding van het vreemde 
en andere kan op den duur tot respect uitgroeien. Het is mooi 
als dit het geval is, maar de zaak begint met eenvoudige 
aanvaarding van iets dat je misschien in veel opzichten niet 
zint. 
De tolerantie mag daarom nooit betekenen dat we elkaar niet 
meer onder kritiek stellen en elkaar geen vragen meer stellen. 
We mogen zelfs verder gaan en zeggen: als je zo handelt als jij 
doet, als je zo'n instelling hebt, dan hoor je hier niet thuis, dan 
zou het beter zijn dat je weggaat. De intolerantie begint pas 
waar je de ander tot vertrek wilt dwingen of zou willen pressen 
of politieke voorbereidingen daartoe treft. De plaats van de 
ander en zijn recht er te zijn, staan niet ter discussie. Hij mag 
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er zijn zoals hij er is. En hij mag daar zijn waar hij is. Maar hij 
moet wel bereid zijn zich te passen in de verdraagzaamheid 
van de democratische maatschappij. Dat is echter een langer 
leerproces, dat tijd vergt. Daarom kan en mag de onmachtige 
in onze samenleving zich meer intolerant gedrag permitteren 
dan de machtige; omdat hij immers toch niet waar kan maken 
wat hij in zijn onverdraagzaamheid zegt. Hij krijgt tijd en ruimte 
om het spel der tolerantie te leren. Maar vast staat dat het 
geleerd moet worden. Daar helpt geen lievemoederen aan. 
De Statenvertaling gebruikt het begrip verdraagzaamheid 
anders dan wij tegenwoordig doen. Paulus doet zijn 
dienstwerk onder veel verdrukkingen en noden, veel 
benauwenissen, en hij houdt dat uit. Dat noemt de 
Statenvertaling: verdraagzaamheid. Job wordt volgens de 
Statenvertaling 'verdraagzaam' genoemd (Jakobus 5 vers 
11), terwijl wij zouden zeggen volhardend. Verdraagzaamheid 
was volgens de Statenvertaling het vermogen van de mens 
om lijden te verdragen, om pijn te dulden en benauwenissen 
te overkomen. Dat element moeten wij weer in ons begrip 
tolerantie terugbrengen. Anders wordt de verdraagzaamheid 
een te slap begrip, dat op den duur ook het gesprek niet 
dient, maar ondermijnt en uitholt. Tolerantie mag nooit 
vanzelfsprekend en gemakkelijk zijn: je moet er iets voor 
dulden, iets voor verzetten en voor lief nemen, wat je 
tegenstaat of irriteert of pijn doet. Pas dan is het kritische 
gesprek met elkaar erdoor gediend, terwijl als we alles met 
respect gaan bejegenen, we tenslotte eindigen in een valse, 
schijnheilige wederzijdse bejubeling, die bemantelt dat we 
elkaar volkomen onverschillig laten. Daar kopen we niets 
voor als het gaat om de voortgang, verfijning en verdieping 
van onze cultuur. Die is er niet mee gediend als we alles 
zogenaamd goed en prachtig vinden en verder onze eigen 
gang gaan. Zij kan alleen gehandhaafd worden en heeft alleen 
toekomst als het kritische gesprek over wat ons noodzakelijk 
bindt en vrijelijk scheidt voortgaat. 

Dit betekent praktisch dat we helemaal niet gedwongen 
kunnen worden over wat ons onaangenaam is, wat ons 
steekt en wat we verwerpen, te zwijgen. Als we iets tegen 
de Israëlische politiek jegens de Palestijnen hebben, mogen 



we dat openlijk zeggen. En dan gaat het niet aan om ons als 
intolerante antisemieten te bejegenen. Als we de wijze waarop 
homo's in Amsterdam hun dag vieren onsmakelijk vinden, 
dan moeten we dat eerlijk zeggen. En dan mogen we niet als 
onverdraagzaam jegens homo's worden afgeschilderd. Als een 
of andere imam denkt dat homo's ziek zijn, dan mag hij dat 
zeggen, ook al wordt het in onze cultuur als onzin bestempeld. 
Een ander mag het met alle kracht bestrijden. Maar er is geen 
enkele reden de man het verblijf in ons land te ontzeggen. 
We dachten zelf veertig jaar geleden ook nog dat homo's 
ziek waren. Ziekte mag overigens nooit als discriminerend 
gelden. We deden dat ook nooit met onze WAO-ers, terwijl 
het percentage dat werkelijk ziek is onder deze groep 
waarschijnlijk niet groter is dan onder homo's. Er is nu eenmaal 
geen groep, de kerk niet, de homo's niet, de joden niet, de 
zwarten niet, die respect kunnen eisen of zelfs afdwingen. Zij 
kunnen wel vragen verdragen te worden in hun anderszijn. Wat 
we nodig hebben is een sterke, een 'hardgekookte' tolerantie, 
die nog iets heeft van de Latijnse tolerantia, die betekende: 
het dulden. 'Tolero' trouwens betekende: verduren, uithouden, 
verdragen (in dezelfde zin van de Statenvertaling). Wat we niet 
moeten hebben is een eindeloze en grenzeloze permissiviteit, 
waarin we alles maar gedogen en goedvinden en zelfs 
zogenaamd gaan respecteren (al behouden wij natuurlijk ons 
eigen gevoelen). We moeten de moed hebben om open en 
eerlijk te zeggen wat we van de dingen denken, ook als dat 
in de ogen van de 'slappe' verdraagzamen intolerant klinkt. 
Het politieke en ethische gesprek is met deze duidelijkheid 
gediend, want wij moeten ons ondanks alle toegevendheid 
en ondanks onze gedoogcultuur onze grenzen bewust 
worden. Niet alles is goed. Niet alles is nuttig. Niets is gediend 
met het spel 'Boer, wat heb je mooie kippen!' We moeten 
scherpe grenzen trekken en lijnen uitzetten, maar iedereen 
mag meedoen, die de zaak verder brengt of denkt verder te 
brengen. En domheid, achterlijkheid en denkluiheid mogen 
ook, maar moeten niet op meegaandheid rekenen. Wat terug 
moet komen is een duidelijk, omlijnd, hard en helder politiek
ethisch gesprek, dat niet door angst voor onverdraagzaamheid 
wordt beheerst, maar dat in een sterke, krachtige en belijnde 
verdraagzaamheid fel, eerlijk en waarachtig wordt gevoerd. 
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Het eindeloze cultuurrelativisme waarvoor we gekozen 
schijnen te hebben, is een teken van een slappe, vormloze 
tolerantie, die alles ter wille van de lieve vrede egaliseert. 
De discussie hoe er moet worden samengeleefd in ons 
bontsamengestelde land is onder het achtjarig bewind van 
de pragmaticus Kok volstrekt doodgemaakt, constateert 
Ephimenco terecht. Alle vragen zijn onder het kleed geveegd. 
We zijn er, na de aanslag op de Twin Towers, aan toe, een 
krachtig kritisch gesprek te voeren met de moslims in ons 
land, in Europa, en ook in de islamitische wereld zelf. De 
islamoloog E.J. van Donzel, één van de drie redacteuren 
van de Encyclopaedia of Islam die bij Brfll verschijnt, heeft 
gezegd: 'Van af het prilste begin( ... ), is de islam gepolitiseerd. 
De islam staat nog maar aan het begin van de scheiding der 
geesten zoals die zich in het Europa van de Franse Revolutie 
voltrok.' De vraag aan hen luidt dan ook, of ze bereid zijn elke 
theocratische gedachte, elke vermenging van religie en politiek 
op te geven en hun religie te overstijgen in de richting van een 
gemeenschappelijke, wereldomspannende humaniteit. Dat 
houdt in, dat zij de mensenrechten, de verdraagzaamheid, de 
openheid en de democratische waarden van de samenleving 
niet alleen uiterlijk zullen aanvaarden, maar ook innerlijk en van 
harte zullen omhelzen en wel als de vervulde, geseculariseerde 
vorm van wat in de religie eigenlijk en ten diepste beoogd 
werd. Diezelfde diep-insnijdende vragen zullen moeten gesteld 
worden aan de christelijke kerken. Hebben zij eindelijk de 
moed de secularisatie niet langer te beschouwen als een 
bedreiging en een nederlaag maar als een overwinning van het 
geloof. Allen, die om de reden dat dit niet gebeurde de kerk 
de rug hebben toegekeerd, hebben op dit punt in ieder geval 
gelijk. Ook het zogenaamde gesprek der religies zal over deze 
dingen moeten gaan. Zijn we met elkaar bereid de religie als 
ongeloof te zien? Zijn we in staat de religie achter ons te laten 
en de humaniteit te zoeken? Durven we het aan het geloof 
niet een religieuze maar een seculiere gestalte te geven? 
Of blijven we eeuwig hangen in een religieuze interpretatie 
van godsdienstige begrippen, die altijd weer leiden zal tot 
onverdraagzaamheid? Als we deze vraag niet durven te 
stellen, zullen we altijd vreemden van elkaar blijven en elkaar 
nooit vinden. Een religieuze wereld zal altijd een verscheurde 



wereld blijven, tenzij de religies bereid zijn hun zogenaamde 
monotheïsme op te geven, hun religiositeit achter zich te 
laten en vanuit wat een ieder in zijn traditie gegeven is mee te 
bouwen aan een gemeenschappelijke, verdraagzame wereld, 
waarin vrijheid, rechtvaardigheid en vrede heersen. 

Gebeden 

Here onze God, 
wij danken U dat Gij zijt wie Gij zijt 
en ons reeds nu stelt in uw toekomstige vrede, 
ons opneemt in uw beloofde recht. 
Wij kunnen dat nog niet volledig waarmaken, 
maar wel leven als zonen en dochters 
van uw zachte nadering. 

Geef ons met elkaar in dit bevoorrechte land 
een eerlijke verdraagzaamheid 
die niet verdoezelt wat besproken moet worden 
maar die wel het anderszijn tolereert, 
ook al gaat dat niet zonder moeite en pijn. 

Geef ons oog en oor 
voor allen die naar dit land zijn gekomen, 
op de vlucht voor geweld, of achtervolging, 
of om een beter leven te zoeken, 
mensen van allerlei kleur en mentaliteit. 
Dat wij verdragen mogen wat ons niet zint 
en eerbiedigen wat ons aanspreekt. 
Laat de uitwisseling met hen vruchtbaar zijn. 
Laat er gemeenschap mogen groeien. 

Wij bidden U 
voor de joodse synagoge, 
dat zij uw geboden bewaren 
en mogen getuigen van uw goedheid. 
Zij is onze zuster, 
van wie wij niet alles begrijpen en billijken 
maar die ons toch nabijer is 
dan welke andere gemeenschap ook. 
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Laat de verhouding tot hen verbeteren 
en doe gemeenschap groeien. 

Wij bidden U 
voor hen die U op andere wijze zoeken en vinden, 
zo anders, dat wij het niet geheel begrijpen kunnen. 
Laat er ruimte zijn voor hun beleven 
en gesprek over wat ons en hen bezielt. 
Laat ons elkander verdragen, 
omdat wij weten dat uw Geest waait waarheen Hij wil. 

Wij bidden U 
voor hen die ons land regeren, 
en voor hen die het regeren controleren, 
geef hun een nieuwe bezieling, 
bevrijd hen uit de oppervlakkigheid 
van de zakelijke oplossing alleen, 
doe hen zien dat er een politiek ethos moet heersen, 
willen de tegenstellingen 
in ons land niet te diep en te schrijnend worden. 

Wij bidden U 
voor de magistratuur 
die de wet moet toepassen en handhaven: 
dat zij niet alleen de letter van de wet doen gelden 
maar ook oog hebben 
voor de mensen in hun kleinheid, 
hun benauwenis, hun eenzaamheid, 
en dat zij rekening houden met de omstandigheden, 
maar toch de moed hebben 
straffen op te leggen die verdiend zijn. 

Geef ons allen dat wij verdraagzaam mogen zijn 
en het opbrengen, soms met pijn en moeite, 
de ander niet te verstoten 
maar hem aan te spreken op wat ons tezamen bindt: 
uw komende vrede, 
uw beloofde recht, 
uw geschonken liefde. 



Wij bidden U voor alles 

wat ons hart beroert: 

de diepe zorg, de beklemmende angst, 

de gekrenkte liefde, de wankele hoop, 

het beginnend geloof in ons vermoeide hart; 

dat toch opspringt tot U, onze Hoeder. 

Wij leggen het alles voor U neer. 

STIL GEBED 

Wij bidden de eenvoudige woorden 

die wij hebben geleerd van de Man 

die aan de onverdraagzaamheid van de vijandige machten 

bezweek en het liet geworden, 

ons tot een teken. 

ONZE VADER 

• 



De mens: goed of slecht 

ORDE VAN DE DIENST 
van Groot Zuid 
op zondag 25 november 2001 

Votum en groet 
Psalm 50:2,10 
Sjema Jisrael 
Psalm 50 :1 
Gebed om verlichting 
Schriftlezingen 

Psalm 53 
Zingen Gezang 475: 1 
Romeinen 3 : 9 - 20 
Zingen Gezang 475: 2 
1 Johannes 2:28 - 3 :10 
Zingen Gezang 475: 3 

Toespraak over het thema De mens: goed of slecht Gezang 
280 
Gebeden 
Collecten 
Gezang 266 :1, 2 
Zegen 
Gezang 284:3 
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Gebed om verlichting 

Heer onze God, 
wijbidden U 
dat Gij onder ons aanwezig wilt zijn 
met uw Geest der heiliging om ons te verlichten, 
zodat wij uw eigen stem vernemen 
en wij de woorden behartigen, 
zodat er in ons een begin van heiliging zij 
en wij groeien tot de volle wasdom van het geloof. 
Wij belijden 
dat wij altijd weer dwalen 
en eigen wegen gaan, die leiden naar niets . 
Breng ons op uw weg die voert 
naar vrede en recht. 
Amen. 



De mens: goed of slecht 

Nadat wij in september over de autonomie van de mens 
gesproken en in oktober over de maatschappelijke tolerantie, 
zullen wij vanmorgen enige gedachten wijden aan het 
vraagstuk van de menselijke goedheid en boosheid en hoe die 
twee zich verhouden. 

Als je alles wat er in de wereld geschiedt, aanschouwt en het 
goed en kwaad tegen elkaar afweegt, dan is te vrezen dat 
de slotsom moet luiden: het kwaad overwoekert het goede, 
misschien zelfs voorgoed. Het einde zal verschrikkelijk zijn. 
Dit is niet een te pessimistische visie; de harde realiteit van 
het wereldgebeuren wijst het uit. Moord, geweld, uitbuiting, 
knechting, belediging is aan de orde van de dag. De 
geschiedenis en de daarin heersende boosaardigheid slaat 
alle hoop de bodem in. Als je de hoop moet ontlenen aan wat 
er in de wereld gaande is, wat er gedaan, wat er bedreven 
wordt, kom je teleurgesteld en bedrogen uit. 
Maar godzijdank is het ook mogelijk een andere afweging 
van goed en boos in het wereldgebeuren te maken. Dan let 
je op de kleine dingen die ook gebeuren, soms, hier en daar 
even, intermitterend, dan laat je de uitzonderlijke tekenen 
die ook gesteld worden zwaar wegen: de bijzondere daden 
van mensen die anders handelen, die uitzonderingen zijn op 
de algemene regel, geven dan de doorslag. Dan kun je hoop 
blijven koesteren, omdat de 'kinderhand' van de gelovige 
gauw gevuld is. Er zijn mensen als Martin Luther King en 
Nelson Mandela, allebei geen heiligen, maar 'zondaars die 
hun best doen', zoals Mandela heiligen typeert, en ze hebben 
heel bijzondere, onverwachte daden van liefde, vrede en 
saamhorigheid gedaan. En ze hebben niet alleen op ethisch 
gebied, maar ook politiek veel aangekaart en bereikt. 
De vraag, die ons nooit loslaat en altijd weer tergt, luidt: Wie 
is de mens nu eigenlijk? Is hij die egoïstische geweldenaar, 
die begerige geldjager, die uitbuiter en verdrukker die alles en 
iedereen naar zijn hand zet? Of is hij een liefderijke gestalte, 
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vol compassie, die op verzoening en solidariteit uit is? Is de 
mens eigenlijk goed of slecht? Of is hij beide tegelijkertijd 
en evenveel? Zullen we eeuwig in deze ambivalentie en dit 
slechte evenwicht blijven steken? 
Paulus zegt dat alle mensen, joden en Grieken, onder de 
zonde zijn, omdat ze in het 'vlees' (= de toestand die in de 
wereld heerst) vastzitten, en dat er - met een citaat uit de 
psalmen- 'niemand is die rechtvaardig is, zelfs niet één'. Je 
kunt van zo'n uitspraak gemakkelijk een abstractie maken 
en er een algemeen geldend dogma uit aflezen, dat luidt: 
'De mens is zondig, want in zonde ontvangen en geboren. 
De mens is onbekwaam tot enig goed.' Maar als je het zo 
abstract en algemeen formuleert, doe je geen recht aan 
wat Paulus eigenlijk wil zeggen. Hij kondigt geen dogma's 
af maar schrijft een persoonlijke brief aan concrete mensen 
in Rome, en die brief heeft een bedoeling. Hij wil een 
verzoening tussen joden en Grieken in zijn gemeenten en ook 
in Rome tot stand brengen. Hij wil dat ze tezamen komen 
in een messiaanse gemeente en gemeenschap met elkaar 
gaan oefenen. Daarvoor wil hij in de Romeinenbrief, maar 
ook in andere brieven, de grondslag leggen. Dan weet hij 
eerst heen te moeten breken door het wederzijds roddelen 
en kwaadspreken over elkaar, en door het wederzijdse 
verketteren en verachten van elkaar. De Romeinen en Grieken 
hielden de joden voor slecht en betichtten hen van allerlei 
misbruik, schanddaden en misdaden. De joden hielden de 
Romeinen en Grieken allemaal voor machtsbeluste mensen, 
die erop uit waren iedereen tot hun slaven te maken. Dergelijke 
stereotiepe beelden van elkaar berusten meestal op eenzijdige 
waarnemingen (die vaak op zichzelf niet onjuist zijn), maar die 
op een grove manier worden veralgemeend. Willen leden van 
beide partijen tot elkaar komen om met elkaar iets van een 
gemeenschap aan te gaan, dan zullen zij die vooroordelen 
moeten afleggen en zullen zij tot enige saamhorigheid moeten 
komen. 
Paulus begint met in zijn brief te zeggen: De grondslag 
daarvoor kun je leggen door eerst eens toe te geven, dat 
allebei de partijen niet deugen en hun slechte kanten hebben 
en dat het met allebei nog lang niet goed is. Dat allebei de 
groepen zondig zijn en wandaden begaan. De bedoeling 



van de zin, dat niemand zich rechtvaardig kan noemen 
en dat we allen onder de zonde zijn, is een poging deze 
solidariteit in de schuld te doen aanvaarden. De enige andere 
mogelijkheid is, dat je voortgaat jezelf vanzelfsprekend goed 
en de ander slecht te achten. Je gaat zodoende uit van een 
onoverbrugbare antithese tussen goed en kwaad, waardoor de 
partijen eeuwig gescheiden zijn en zullen blijven. Paulus wijst 
dat af. Zo'n scheidslijn loopt er niet. Het is hoogmoedig en 
verwaten hem te trekken. Welbeschouwd kan niemand, maar 
dan ook niemand zich in enig opzicht voor onschuldig houden. 
We zijn allemaal even schuldig als het erop aankomt. 

Het zondaarzijn is een hard feit dat de mensen tegenover 
elkaar zullen moeten toegeven, wil het ooit wat tussen hen 
worden. Paulus heeft daar een lang, tamelijk ingewikkeld 
betoog voor nodig, dat ik hier niet kan uitspinnen. Maar het 
komt ongeveer erop neer, dat de Grieken, de Romeinen 
oftewel de niet-joodse volkeren God wel kennen - zij kennen 
de eeuwige kracht en de goddelijkheid uit zijn werken-, 
maar ze gaan eraan voorbij en zijn er niet dankbaar voor en 
daardoor is het misgegaan, grondig en onherstelbaar. En de 
joden hebben de wet, horen de woorden ervan, maar doen er 
niet naar, zodat Gods naam door de volkeren wordt gelasterd. 
Dat hebben ze elk voor zich te beseffen en van elkaar in te 
zien. Ze hebben derhalve elkaar niets te verwijten; ze staan 
gelijkelijk schuldig. 
Het zou ons een lief ding waard moeten zijn, als deze 
gedachte van Paulus veld won onder de mensen. Dat zij 
ophielden zichzelf voor goed en de ander voor slecht te 
houden. De enige basis voor verzoening tussen mensen is 
dat zij de solidariteit in de schuld erkennen en op zich nemen. 
Dat betekent natuurlijk niet dat criminelen niet bestraft hoeven 
te worden, omdat alle mensen allemaal even slecht zijn. Het 
moet wel betekenen dat wij nooit mogen denken uit onszelf 
beter te zijn dan wie ook Als wij in dezelfde omstandigheden 
waren geweest, onder dezelfde druk hadden gestaan, had het 
kwaad ook ons kunnen overkomen. In een concentratiekamp 
gaat de hele menselijke moraal ten onder: bijna iedereen wordt 
achterbaks, wordt dief en leugenaar. Het wil echter ook niet 
zeggen dat wij in vergelijkbare omstandigheden tot werkelijke 
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misdaden waren gekomen. Maar als het boze hem niet treft, 
zegt een oprecht en nadenkend mens: ik ben tot mijn eigen 
verbazing voor misslag genadig gespaard gebleven. 
Paulus nagelt de mensen dan ook niet vast op die algemene 
schuldenlast. Integendeel, hij weet zeer wel ook van het 
tegendeel, van het goede in de mens. Hij zegt van de Grieken: 
de heidenen kennen de wet niet, maar ze kunnen wel doen 
wat de wet gebiedt, omdat zij zichzelf tot tora zijn. En van de 
joden: een echte jood is hij die het in het verborgene is, met 
een besneden hart, naar de Geest, niet naar de letter, en dan 
komt zijn lof niet van mensen maar van God. Maar juist zulke 
mensen zullen zich niet verweren als het erom gaat elkaar de 
eigen schuldigheid op te biechten. Juist zulke mensen zullen 
de solidariteit in de schuld willen erkennen. Want het zijn juist 
die mensen die van de genade willen leven. Daarmee zijn we 
bij een volgend punt van Paulus. Als de beide partijen voor 
elkaar de schuld die zij dragen hebben erkend, dan worden zij 
verbonden daarin, dat ze beide gerechtvaardigd zijn door de 
Christus. Die beiderzijdse schuld is namelijk daarin gebleken 
en openbaar geworden dat Christus tussen vrome joodse 
religiositeit en cynische Romeinse politiek vermalen en stukge
maakt is. De joden hebben geroepen: wij hebben een wet en 
die eist zijn dood. En de Romeinen vonden wel geen schuld 
in Hem, maar uit cynisch-politieke berekening hebben zij Hem 
toch maar laten ophangen. Wie zich daardoor laat gezeggen, 
veranderen en vernieuwen, is voor God gerechtvaardigd en is 
in staat met de tegenpartij in gemeenschap te treden. Jood 
en Griek die zich laten gezeggen zijn in dit 'heilsfeit' op een 
wonderlijke wijze gerechtvaardigd, mits zij ook beiden hun 
schuld bekennen. 

De apostel Johannes lijkt in het derde hoofdstuk van zijn 
eerste brief een geheel ander geluid te laten horen. Hij zegt 
van de verzoende gemeente, dat zij uit kinderen van God 
bestaat, die aan God zelf gelijk zijn en niet meer kunnen 
zondigen. De zonden zijn voorgoed weggenomen. Van 
wetteloosheid en zonde is geen sprake meer. In Christus is 
geen zonde en dus ook niet in zijn broeders en zusters, in zijn 
kinderen. Als je nog zou zondigen ken je Hem niet echt. De 
werken van de duivel zijn doorbroken. Het is voorgoed uit met 



de zonde. Waar blijkt dat uit? Uit de broeder- en zusterliefde, 
het leven als verzoende gemeenschap. Ik zei: Johannes lijkt 
een ander geluid te doen horen, maar dat is inderdaad slechts 
schijnbaar. In wezen gaat hij van dezelfde gedachte uit als 
Paulus. Alleen spreekt hij de gemeente aan op haar nieuwe 
status van verzoende liefdesgemeenschap. Paulus kent dat 
begrip ook, hij noemt het: 'en Christooi einai', in Christus 
zijn. Voorzover dat zo is, leeft de gemeente een andere wijze 
van zijn, een nieuwe wijze van bestaan voor. Zo vormt deze 
gemeente werkelijk een 'derde geslacht', dat niet meedoet 
in de wederzijdse animositeit en vijandigheid, want ze zijn nu 
tot broeders en zusters geworden. En van de zonde is geen 
sprake meer. Maar dat wil niet zeggen, dat de verzoenden het 
gezamenlijke zondige, voorbije verleden verhelen en er niet 
meer van willen weten. Dat zegt Johannes ook: 'Indien we 
zeggen dat we geen zonde hebben, maken we Christus tot 
een leugenaar' (1 Joh. 1:1 0). Maar het is niet meer geldig. Het 
is voorgoed verleden tijd. Het is voorbij. 

Boven schreef ik: het was ons een lief ding waard als de 
gedachte van Paulus veld had gewonnen. Want nog immer 
wordt de wereld geteisterd door discriminatie, meestal van de 
heersende groep over de ondergeschikte groep, maar van de 
weeromstuit ook omgekeerd. Juist dat wij altijd weer denken 
beter te zijn dan anderen, moreel boven hen uit te steken, 
leidt ertoe dat wij in vijandigheden blijven steken. Juist in dit 
opzicht heeft de Waarheids- en Verzoeningscommissie van 
Mandela en Tutu voorbeeldig werk geleverd: het ging hun 
erom alle misdaden die gepleegd waren, te doen opbiechten 
en dan verzoening te bewerkstelligen, zonder onderscheid 
tussen blanke agressie en zwart verzet. Dat is ook wat te 
denken geeft bij de berechting van het Joegoslavië-tribunaal. 
Daar blijft toch die geur boven hangen van de overwinnaar die 
de overwonnene berecht, terwijl de NATO, althans voorlopig 
nog, buiten schot blijft. 
Is de mens goed of slecht? Is hij beide? Blijft dat elkaar in 
evenwicht houden? Of geeft een van beide ooit de doorslag? 
Het eerste wat gezegd moet worden is, dat het geen 
dogmatische stelling is dat de mens onbekwaam is tot enig 
goed en geneigd zijn naaste te haten. Dat is iets wat hij moet 
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toegeven, als het erom gaat de toekomst van verzoening te 
openen. Het gaat erom elke zelfverheffing tegen te gaan. Als 
het erop aankomt: wie durft te zeggen, dat hij in wezen beter 
is dan een ander? Beleden wordt door de aangesproken 
mensen, de gemeente, dat zij zich niet beter gevoelen en dat 
zij met de anderen een nieuw begin willen maken. We belijden, 
als we naar onszelf kijken in de spiegel van het bevrijdende 
Woord, dat we net zo zijn als iedereen. Dat het ook met ons 
niet goed is. Dat wil echter niet zeggen, dat het niet goed met 
ons en met anderen kan zijn in het licht van wat komen gaat, 
wat ons te wachten staat, wat ons beloofd is en wat ons in 
de Messias gegeven is. We kunnen dan zelfs met Johannes 
meegaan die zegt: dan zondig je niet langer. Hoe dat te rijmen 
is! Nu dat is te rijmen als je beseft, dat je er genadig voor 
bewaard bent om te zondigen en misdaden te plegen. De 
toekomst van verzoening, die ons beloofd is, doet reeds nu 
zijn werk, omdat Gods belofte een vruchtbaarheid in ons wekt 
en wij ons dientengevolge op die toekomst gaan instellen, zij 
het met vallen en opstaan. Dus hoewel we belijden zondaars 
te zijn, als wij tot erkentenis worden geroepen van wie wij zijn 
en wie onze naasten zijn, zijn wij in hope op de toekomende 
vrede, en de werking daarvan in het heden, gerechtvaardigd, 
en zijn we ook goed. We zijn om zo te zeggen: wedergeboren 
tot een levende hoop en het dode verleden telt niet meer, al 
zijn we het ons nog steeds bewust als duistere mogelijkheid 
die ons eigen blijft. In de bijbel wordt de mens niet door zijn 
verleden getypeerd, maar door zijn toekomst en bestemming 
gedefinieerd. 

De vraag die rest is, of de mens meer en meer kan groeien 
van peccator in re naar justus in spe, van feitelijke zondaar 
naar in hope gerechtvaardigde. Dat is de vraag naar, wat 
in de dogmatiek heet, de heiliging. Is de mens perfectibel, 
is hij voor vervolmaking vatbaar? Laten we beginnen 
te zeggen, dat het ongeloof in deze mogelijkheid, de 
zogenaamde overschatting van de zonde bij nader toezien 
een onderschatting is. De overschatting zegt: de zonde is 
onherstelbaar en onvermijdelijk, je moet ermee leven, hij 
is annex aan het menszijn, misschien zelfs wezenlijk voor 
hem. Maar die overschatting leidt in de praktijk tot een 



onderschatting, want met die verschrikkelijke doem valt niet 
te leven. Daarom wordt het kwaad 'omgelegen' tot goed: 
de zonde, de begeerte, de ikzucht, de zelfverheffing, het 
egoïsme kunnen in het heersende systeem gebruikt worden 
om een zogenaamd betere maatschappij vorm te geven. Dat is 
immers de 'moraliteit' van het kapitalisme. Het zegt: begeren 
is binnen het systeem goed, ikzucht ook, en eigenbelang kan 
geen kwaad. Zo wordt uit het 'niets' van de zonde toch nog 
iets goeds gebrouwen. Maar dat is onmogelijk en een zware 
onderschatting van de totale destructiviteit van het boze. Die 
destructie wordt dan ook altijd weer zichtbaar aan de randen 
van het kapitalisme, dat immers alleen succes brengt aan 
een kleine groep, zeker als wij het op wereldschaal bekijken. 
De strijd tegen het boze, de strijd van de geest tegen het 
vlees, blijft een strijd die moet worden gestreden. Voor het 
ikzuchtig begeren moet een leven van liefde en hoop in de 
plaats komen. We moeten groeien in de liefde, groeien in 
saamhorigheid, groeien in solidariteit en gemeenschapszin. 
Het systeem van de vrije markt moet gecorrigeerd worden 
terwille van de slachtoffers. De markt kan als systeem wel 
functioneren, maar niet zonder naastenliefde en solidariteit. 

Hoe geef je dat dan vorm? Hoe bereik je dat? Vaststaat 
dat je dit nooit alleen als individu tot stand brengen kunt 
Het veronderstelt een wereld om je heen die een heiligend 
appèl op je doet. Dat hebben de religieuze ordes van de 
Catholica ook begrepen. Ze stichten kloosters om een 
liefdesgemeenschap op te bouwen. Heel mooi, maar het 
is niet voldoende. Het zijn slechts tegenwerelden, waar de 
wetmatigheden der wereld naartoe overslaan. Het kan alleen 
in een gemeenschappelijke en seculiere actie en wel door met 
elkaar een cultuur en een maatschappij op te bouwen, die de 
goede eigenschappen, die de menselijke charisma's uitdaagt. 
En daarvoor komt natuurlijk niet het ongeremde kapitalisme 
in aanmerking. Dat is een keihard systeem, waarin juist de 
begeerte wordt uitgedaagd en de winzucht, het eigenbelang. 
Het is op zijn hoogst een voorlopig noodzakelijk kwaad, dat 
echter overwonnen moet worden. Wat wel in aanmerking 
komt is een radicaal systeem van menselijke vrijheid, zoals 
de democratie, die van ons allen een niet-zelfzuchtige inzet 
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vraagt maar die juist een op het algemeen welzijn en op de 
andere mens gerichte mentaliteit nodig heeft en die een 
humaan politiek ethos verwacht. En die democratie moet 
er ook op gericht zijn de economische sector onder haar 
controle te brengen, want een absolute onafhankelijkheid van 
de economie is desastreus voor de menselijkheid. Het oude 
doopsformulier zei het volgens velen veel te somber: 'Dat 
wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, 
zodat wij in het Rijk van God niet mogen komen, tenzij wij 
opnieuw geboren worden.' Dat ontvangen en geboren moet 
niet hereditair worden verstaan, maar als geboren en ook 
passend in deze door zonde beheerste wereld. De eigenlijke 
boodschap echter is welbeschouwd helemaal niet somber: 
we komen alleen niet in het Rijk, als wij niet 'wedergeboren' 
worden. De eigenschappen die gevraagd worden zijn 
genadegaven, charisma's. Je moet erdoor boven je 'vlees', je 
begeerte, je eigenbelang uitkomen. Maar wedergeboren in de 
Schrift !pa/ingenesia in het Grieks, en regeneratio in het Latijn) 
is niet een individuele categorie, maar zowel een individueel
persoonlijke als een sociaal-structurele: 'Ik zeg u', zegt Jezus, 
'voorwaar, gij die mij gevolgd zijt, zult in de wedergeboorte, 
wanneer de Zoon des Mensen op de troon zijner heerlijkheid 
zal zitten, ook op twaalf tronen zitten om de twaalf stammen 
van Israël te richten.' Het regeren, het richten van de twaalf 
stammen van Israël, d.w.z. van de 'gehele bewoonde wereld' 
is in het messiaanse rijk niet overbodig maar nog immer nodig: 
het is niet een storeloos luilekkerland, waar de gebraden 
ganzen je in de mond vliegen, maar een nieuwe stand van 
zaken, waarin door inspanning en inzet aan vrede en recht 
vorm wordt gegeven en er op menselijke wijze geregeerd 
wordt. De sociaal-democratische regeervorm - niet in 
partijpolitieke, maar in filosofische zin opgevat - is vooralsnog 
de beste manier om in deze richting te werken, al is het ook 
een lange, lange weg om te gaan. Want Paulus heeft gelijk: 
als je het goede wilt, dan lukt dat zeker niet altijd, het breekt 
vaak bij de handen af. Soms komt er zelfs het kwade uit. De 
zwaartekracht van het boze is immens. Maar we mogen de 
moed niet opgeven. In ieder geval is heiliging niet een zaak 
van het individu, maar van de wisselwerking tussen de inzet 
van de menselijke persoon, niet de invloed van de cultuur. In 



dat dynamische veld van krachten kunnen we een vruchtbare 
vooruitgang boeken. Totale verwerkelijking van de heiliging, 
die zou gelijkstaan met de doorbraak van het Rijk Gods, zal 
ons ongetwijfeld niet gelukken- het is ook niet nodig-, maar 
we kunnen wel stappen doen en zo verdere voortgang maken. 
We mogen de moed nooit opgeven. We mogen de hoop 
nooit laten varen. Het menszijn heeft een geheim: het is niet 
zonder belofte - en die belofte maakt het menszijn open naar 
vervolmaking. 

Gebeden 

Heer onze God, 
wij danken U van harte 
dat Gij de mens uit de ellende waarin hij is 
wilt optillen en vernieuwen. 
Wij danken u dat Gij hem geen zondaar laat 
maar rechtvaardig wilt maken. 

Wij danken U ook dat wij elkaar 
als zondige mensen recht in de ogen kunnen kijken. 
Dat wij mogen erkennen dat niemand 
een uitzondering vormt. 
Geef ons dat: 
eerlijke solidariteit in de schuld, zodat wij tezamen 
een begin kunnen maken met een verzoend leven. 

Wij bidden U, 
laat er een einde komen 
aan alle discriminatie van mensen, 
aan alle verachting voor elkaar, 
aan alle achterklap over elkaar. 
Wil ons bereid doen zijn de ander de hand toe te steken 
en gemeenschap te vieren. 

Wij bidden U 
voor alle mensen die naar ons land komen 
omdat ze elders vervolgd worden 
of het anderszins slecht hebben. 
Laat ze gastvrij worden ontvangen door regering en volk. 
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Wij bidden U . 
voor vluchtelingen, 
voor mensen die geen huis meer hebben, 
die op drift zijn geraakt 
door geweld, door oorlog, door vervolging. 
Zegen het werk van hen die zich over hen ontfermen. Open de 
harten voor hen. 
Wij bidden voor misdadigers die in het gevang zitten, 
in eenzame opsluiting. 

Het is hun niet bespaard misdadig te handelen. 
Laat ze hun schuld beseffen 
en hun straf bereid zijn te dragen. 
Maar laat het ook zo zijn dat ze door ons niet 
in de steek worden gelaten. 

Wij bidden voor de mensen 
die eenzaam zijn, van mensen verlaten, 
voor mensen, die ziek zijn en de dood verwachten, 
voor mensen die treuren om de dood van een geliefde, voor 
mensen die de moed hebben opgegeven 
en geen toekomst meer zien, 
voor mensen die suïcide overwegen. 
Amen. 



De menselijkheid van God 

ORDE VAN DE DIENST 
in Groot Zuid 
op zondag 23 december 2001 

Votum en groet 
Psalm 19 : 1 ,2 
Sjema Jisrael 
Psalm 19: 3 
Gebed om verlichting 

Schriftlezingen 
Jesaja 7 :10 -17 
Gezang 128 : 1 ,2 
Romeinen 1:1- 7 
Gezang 128 : 3,4 
Mattheüs 1 :16 en 18 - 25 en Johannes 1:1- 3,11-14. 
Gezang 128:5,6 

Toespraak over het thema De humaniteit van God 
Zingen: Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 
Gebeden 
Collecten 
Gezang 161 
Zegen 
Gezang 124:5 
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Gebed om verlichting 

Heer onze God, 
wij bidden U, 
geef dat wij ons geloof niet hechten 
aan de goden en machten die deze wereld regeren 
en die de mens onderwerpen, 
klein maken, bevoogden, verslaven. 
Wees Gij ons God, 
Gij die mens werd onder de mensen 
en onder ons wonen wilde. 
Gij die een verbond met ons sloot 
en in ontmoeting met ons trad, 
Gij die ons lot deelde, 
en onze schuld, 
en die alles nieuw maakte, 
ook ons, die waren verdwaald 
en hun bestemming verloren waren. 
Doe ons de geboorte van uw Zoon 
met vreugde in het hart gedenken. 
Doe ons beseffen 
wat Hij onder ons teweeg heeft gebracht: 
een toekomstige wereld 
die we nu reeds aanvangen mogen 
van voorkomende liefde, van vrede en recht, ongekend. 
Wij danken U daarvoor 
en vragen U om uw Geest. 
Amen. 



De menselijkheid van God 

Vanmorgen willen wij met elkaar spreken over de menselijkheid 
van God, een thema dat uitstekend past op deze laatste 
zondag voor de kerst, op de vierde adventszondag, en dat ook 
in onze thematische reeks een plaats kan hebben. We hebben 
dan ook voor de schriftlezingen gekozen die op de rooster zijn 
aangegeven. De preek heeft geen bepaalde tekst, maar ik zal 
deze lezingen aanhalen en deze ook gedeeltelijk uitleggen. 

Er is mij vaak gevraagd - meestal enigszins venijnig , als ik 
mijn visie op de bijbelse boodschap gaf, waarom ik eigenlijk 
geen humanist ben geworden. Onder hen moest ik mij immers 
veel meer thuis voelen dan in de kerk. Deze vraag is enerzijds 
irriterend, omdat hier voor mij geen keuze ligt: Ik ben een 
leven lang met overtuiging predikant van onze kerk geweest 
en gebleven. Maar anderzijds is het begrijpelijk en niet 
geheel onjuist mij deze vraag te stellen, omdat ik ongetwijfeld 
sympathie voor deze beweging heb en meer met haar opheb 
en meer in haar zie dan in onze kerk gebruikelijk is. Ik kan zelfs 
zeggen dat ik met het humanisme in veel opzichten verwant 
ben en het mij ook lief is. Ik zou ook graag gezien hebben, 
dat de banden tussen de kerk en deze beweging nauwer en 
hechter waren dan ze zijn. Zoals ik überhaupt vind dat de kerk 
nog steeds te weinig open is naar de geseculariseerde wereld 
en te weinig luistert naar de atheïstische stemmen die daar 
klinken. Juist de sceptici, atheïsten en agnosten zijn veel meer 
verwant aan de evangelische boodschap dan de zogenaamde 
religieuzen. Ik zallaten zien dat de bijbel en het evangelie 
de religie overwinnen en achter zich laten, omdat zij niet · 
gericht zijn op de godsdienst van mensen, maar veeleer op 
de mensendienst van God. De bijbel slaat gaandeweg steeds 
duidelijker en drastischer de richting in van het te boven 
komen van de religiositeit en het bevorderen, voortstuwen en 
onderbouwen van de humaniteit. 
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We verdiepen ons in de 'menselijkheid', in de 'humaniteit van 
God'. Het dogma zegt: God is mens geworden. Dat is niet zo 
eenduidig en zo helder als het er op het eerste gezicht uitziet. 
Er zijn heel veel vragen bij deze these te stellen, vragen die 
beantwoord moeten worden om haar zin te verhelderen en tot 
haar recht te doen komen. Ik kan al die vragen niet formuleren 
en al helemaal niet beantwoorden, als ik dat al zou kunnen. 
Maar in ieder geval moet in ons verband gezegd worden: God 
is niet één mens, genaamd Jezus, geworden. De zin betekent 
dus niet dat God Jezus is en Jezus God is. Er is tussen deze 
beiden geen identiteit. God is niet één mens en wel Jezus 
geworden, maar 'mens': Hij heeft 'mensheid' aangenomen. Hij 
is tot mensen gekomen en heeft zich met mensen verbonden. 
En zo heeft Hij zijn verborgen wezen geopenbaard: een 
mensengod is Hij altijd al geweest, ondanks alle schijn van 
het tegendeel. Dat kun je ook van bladzij tot bladzij in het 
Oude Testament zien en horen. God is verborgen altijd al de 
menswordende en ook mens-willende-worden God geweest 
en zo heeft Hij zich ook geopenbaard. Dat verbond met 
mensen, dat wezenlijk voor Hem is, heeft God waargemaakt 
en opgericht door in Jezus het vlees van mensen, door in 
Jezus mensheid aan te nemen. Dat hebben de evangelisten en 
hun gemeenten tot hun verwondering in Jezus waargenomen 
en beleefd. Zij getuigen dan ook daarvan. De evangelist 
Johannes spreekt in dit verband van de vleeswording van 
het Woord: 'het Woord is vlees geworden', is de uitdrukking 
die hij gebruikt. Daarnaast heeft hij er in zijn proloog ook 
kennelijk behoefte aan nader te preciseren wat we onder 
dat woord 'God' moeten verstaan. Hij zegt hierover: In den 
beginne was het Woord en dat Woord was God. Het Woord is 
subject en God is predikaat: het Woord is onderwerp en God 
het naamwoordelijk deel van het gezegde. Niet omgekeerd: 
'God was het Woord', maar hij zegt het met nadruk 'het 
Woord was God', zoals in Deuteronomium 6 beleden wordt: 
De Here is God. De Heer is inderdaad de tot de Israëlieten 
sprekende God, die niet doof is, maar luistert en antwoordt. 
Dat in den beginne gesproken, liefdevolle Woord vol belofte, 
dat ruimte maakte voor de mensen om een huis te betrekken, 
daar te wonen en thuis te zijn, dat Woord is God. En dat is 
vleesgeworden in Jezus. En dat is iets anders dan dat het 



het vlees van Jezus is geworden. Dat misschien in zekere zin 
ook wel, maar het is niet exclusief, maar inclusief: dat vlees 
van Jezus is ons aller vlees. Het Woord heeft in Hem ons aller 
mensheid aangenomen. God gaat als het Woord een verbond 
met mensen aan. Hij wil mensen ontmoeten, Hij wil onder 
mensen wonen. 

Ludwig Feuerbach heeft hiervan een interpretatie gegeven, 
die later door Ernst Bloch in zijn filosofie is uitgewerkt. Die 
uitleg komt erop neer dat God zich in de mens veranderd heeft 
en dat de mens zo zijn beste krachten, die hij aan de hemel 
verspild had, heeft teruggekregen. Je kunt beter zeggen, dat is 
nauwkeuriger en natuurlijk ook Feuerbachs bedoeling, dat een 
oude, vervreemdende projectie van God wordt teruggenomen 
en de aan Hem toegeschreven eigenschappen weer door de 
mens worden toegeëigend. Voor Ernst Bloch is Jezus ook 
voluit God en in hem heeft dus de mens God ingehaald en 
gepasseerd, ja is de mens God geworden. Hij spreekt van 
'Jesu Einsatz in Jahweh'. 
Sindsdien is de mens gelijk aan de vroegere God en moet 
hij zich bewust zijn dat hij alleen het zelf moet klaren in de 
geschiedenis. Voor Bloch betekent dit dat de mens als een 
Titaan, als een overmoedige Prometheus de revolutionaire 
daad moet stellen en de nieuwe wereld moet scheppen; 
een zeer radicaal, revolutionair humanisme is dus de mens 
opgelegd, waarbij hij 'ganz allein auf weiter Flur' is. Dit is 
naar mijn stellige mening een verkeerde exegese van het 
woord 'geworden', want met dat woord kan niet 'veranderd 
in' bedoeld zijn. Volgens de evangeliën is het Woord dat vlees 
wordt toch ook tegelijkertijd Woord gebleven en God is God 
gebleven, ofschoon Hij zich met de mensen verbond. Want
dat is essentieel - wij kunnen onszelf niet kennen dan alleen in 
de spiegel van zijn Woord dat Hijzelf is en dat vleesgeworden 
is. En daarom moeten wij altijd letten op en kijken naar de· 
mens in wie Hij tenslotte mens werd, Jezus, en in Hem God 
ontwaren. Jezus heeft het mens-zijn nieuw gemaakt, anders 
geleefd, zodat wie die verkondiging hoort en wie dat ziet en 
opmerkt, gestoord wordt in zijn alledaagse, gewone leven en 
herinnerd wordt aan zijn bestemming vanwege God. Mensen 
hebben het nodig in deze spiegel te zien, om zichzelf te leren 
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kennen in wat ze werkelijk zijn naar hun oorspronkelijke, 
vergeten, verdrongen, verwaarloosde of verloochende 
bestemming. En die bestemming is (zoals Bonhoefter het 
noemde): 'Für andere Dasein', het leven vanuit en tot de ander. 
Dat is het menselijke leven, zoals bedoeld door God. 

Vandaar dat Mattheüs in het begin van zijn evangelie het 
legendarische verhaal van de zogenaamde maagdelijke 
geboorte vertelt. Hij wil van stonde af duidelijk hebben, dat 
zijn verhaal aangaande Jezus niet gaat over zomaar een mens 
- dat in zekere zin ook-, maar om iemand die ongehoorde, 
onzegbare, vernieuwende dingen zegt en doet, terwijl Hij 
tegelijkertijd de menselijke schuld deelt en het menselijk lot 
draagt. Iemand die als waarachtig mens uitspringt uit de lijn 
der geslachten, omdat hij bijzonder, omdat hij uitzonderlijk 
is. Iemand die niet alleen de traditie voortzet en bevestigt -
dat zeker ook - maar ook vernieuwt en toespitst, verbreedt 
en verdiept. Hij is enerzijds een gewone joodse mens, 
afstammeling van David via zijn vader Jozef. Anderzijds moet 
je hem er ook van losmaken: binnen het jodendom levend 
is hij een nieuw, verrassend nieuw begin, een zo kritische, 
andere stem, dat hij onder de joden, hoewel zelf jood 
zijnde, niet welkom was -zo uitzonderlijk was Hij. Dat drukt 
Mattheüs uit in de legende van de maagdelijke geboorte, die 
hij overigens meer metahistorisch dan historisch bedoelt. Hij 
weet zeer wel dat naar het vlees (dat is dus: historisch) Jozef 
zijn vader is. Dat zegt hij ook duidelijk in het geslachtsregister. 
Maar naar de Geest is het toch anders, dan is hij openbaring 
van God. Met deze legende van de maagdelijkheid wil hij 
laten zien dat er in Jezus iets in de historie gaande is, dat 
de gewone mensengeschiedenis, zoals die reilt en zeilt, te 
bovengaat En dat iets staat kritisch op die historie, die erdoor 
wordt gericht en veranderd. Er wordt in Jezus iets aan de 
orde gesteld dat totaal nieuw is en tegelijk oorspronkelijk en 
oeroud, want van den beginne. Wat er in Christus geschiedt 
is eigenlijk niet anders dan het herstel van het oorspronkelijke 
beeld Gods, waarin en waartoe de mens geschapen is. Dat 
beeld is door verdringing, verwaarlozing, nalatigheid, maar 
ook door hoogmoed, liefdeloosheid en het doen van onrecht 
teloor gegaan. Door Jezus' leven en sterven wordt het weer 



opgericht. Johannes maakt ons bovendien duidelijk dat de 
maagdelijke geboorte helemaal niet uitsluitend voor Jezus 
geldt, maar voor allen die Hem aangenomen, die Hem als hun 
Heer geaccepteerd hebben. Want ook zij zijn daardoor niet 
langer uit het bloed, uit de wil van het vlees, uit de wil van een 
man geboren, maar opnieuw vanuit God geboren. Het nieuwe 
en andere van Jezus is dus hoogst aanstekelijk, al wordt het 
ook door velen van de zijnen verworpen. Dat God met mensen 
samenkomen wil en dat Hij in Jezus ingaat in hun bestaan 
en het menselijke leven aanneemt, is een zaak die ons allen 
insluit. Er wordt openbaar wat het menselijk leven werkelijk 
is, niet zoals het in zijn toevalligheid is, maar zoals het is 
voor Gód, d.w.z. zoals het bedoeld is, zoals het wezenlijk is. 
Daarover kun je heel veel zeggen, dat hier ongezegd moet 
blijven. Maar laten we l')et zo samenvatten: het wordt openbaar 
als medemenselijkheid. Het echte, werkelijke menszijn wordt 
niet uit jezelf geleefd, maar uit de ander: je bent er voor de 
ander, ook al is de ander er niet of nog niet voor jou. Afgezien 
van wat de ander voor jou is of wat hij je aandoet of onthoudt, 
ben jij er voor hem. Dat heb je geleerd van Jezus. Want God 
kwam in Hem tot zondaars, tot vijanden, zegt Paulus. God 
heeft daarin een voorbeeld gegeven: je mag niet afwachten 
tot de ander komt, je moet hem vóórzijn in de liefde. En 
daarom ben je er voor je naaste, ook reeds als deze er niet 
aan toe is die liefde te beantwoorden. Alleen zo, alleen op 
deze vóórkomende, belangeloze en onbaatzuchtige wijze kan 
er een verzoening tussen de mensen, tussen jood en Griek, 
tussen man en vrouw en tussen slaaf en vrije tot stand komen, 
zo alleen kan de vijandschap van de rassen, van de seksen en 
van de klassen worden overwonnen. Het menszijn is de ander 
in alle opzichten vóór laten gaan en hem uitnemender achten 
dan jezelf. Ook als dat nog lang niet blijkt. Dit nieuwe, dit 
andere is openbaar geworden in de figuur van Jezus. En het is 
het ene nodige. Zonder deze humaniteit van de vóórkomende 
liefde wordt het nooit wat in de wereld. De toestanden zijn niet 
zo, dat alles evenwichtig, dat alles symmetrisch kan toegaan. 
Er wordt meer van de mens gevraagd. 
We keren terug naar het humanisme, waartoe ik mij 
aangetrokken voel. Die aantrekking heeft te maken met mijn 
afkeer van de religiositeit van de kerk. Altijd weer wordt 
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'God' religieus opgevat: de almachtige X, de grote 'Van der 
Hummes' in de hemelen die alles bestiert, aan wie wij offers 
moeten brengen om hem zacht te stemmen en op onze hand 
te krijgen. En ook altijd weer wordt die God door de machtigen 
in regie genomen: de onmachtigen en mindermachtigen 
worden ermee zoet gehouden, aan het systeem gebonden 
en onderworpen gemaakt. Dan denk je: ik moet God kwijt, 
ik moet hem voorgoed kwijt. Niet voor niets heeft de grote 
mysticus Eekhart gezegd: 'ik bid God dat hij mij God doet 
kwijt raken'. Want de God die je ergens om dient, om een 
beloning, om hemel of hel, die je niet gáárne dient, niet 
zonder waarom (zoals Eekhart zo fraai zegt), niet zonder 
reden dient omdat Hij je vreemd is, is geen God zoals de ware 
God is, maar een afgod. En dan doet je het atheïstische of 
agnostische humanisme goed, want die willen zo'n godheid 
niet kennen en hebben hem afgeschreven Dan voel je je aan 
hen verwant, omdat zij de moed hebben te verwerpen wat ook 
verworpen moet worden, terwijl de kerk er in veel opzichten 
toch weer religieus aan vasthoudt. Zoals je je überhaupt 
verwant voelt aan de mondige wereld, die op eigen benen 
wil staan en die eigen verantwoording wil nemen, terwijl de 
kerk de mensen vaak klein maakt, bevoogdend behandelt, 
onderwerpt en onderdanig houdt. Maar er is toch ook een 
bezwaar, een bedenking tegen het humanisme als beweging 
in te brengen. Als het nu eens waar was, dat de bijbelse God 
met die hemelse Bullebak, die Januskop, niets te maken heeft, 
maar een God van mensen is, een God van menselijkheid, 
een humane God, die ons niet wil knechten en onderwerpen, 
maar wil vrijmaken en rechtop zetten. Als de bijbelse God ons 
menselijk zo nabij is gekomen, dat we Hem gáárne en om niet 
dienen, omdat Hij niet anders van ons waagt dan om onszelf 
te zijn naar onze oorspronkelijkste bestemming. En als het nu 
eens waar is, dat Hij in Jezus heeft laten zien wat Hij met en 
van ons wil, een menszijn van vóórkomende liefde. Dan is het 
toch goed de verhalen daarvan te horen en je erdoor te laten 
gezeggen. 

De zwakte van het humanisme is dat ze geen verhalen 
hebben, maar betogen, geen profetieën, maar lezingen, 
gaan liederen, maar parolen. Niets tegen betogen, lezingen 



en parolen, maar het is onvoldoende. De profetieën van 
Israël, het verhaal van Jezus moet je horen en het lied van 
de Mensenzoon moet je zingen om aan de streng te blijven. 
Je moet steeds herinnerd worden aan Gods menswording 
en wat dat inhoudt, anders wordt het humane een ideaal 
en het humanisme een idealisme. Marx heeft het al gezegd: 
Het ideaal wordt altijd door het belang geblameerd. Zodra 
belangen spelen is het ideaal verdwenen als sneeuw voor de 
zon. De humaniteit is een door Jezus geleefde en voorgeleefde 
werkelijkheid, die haar mogelijkheid tegen alle schijn van 
tegendeel in bewijst: Hij heeft voor anderen geleefd en is 
voor anderen gestorven en met die werkelijkheid heeft Hij de 
menselijke mogelijkheid bewezen. Sinds Hem weten we dat 
de zonde geen doem is, niet onvermijdelijk en noodlottig, 
maar dat deze humaniteit mogelijk is, dat zij niet ondoenlijk is, 
niet onhaalbaar. En die in Jezus geopenbaarde en gevestigde 
werkelijkheid heeft gelding voor ons; we kunnen niet langer 

· zeggen: het is onmogelijk, het kan niet. Die werkelijkheid 
werkt daarentegen juist aanstekelijk en wekt ons op tot een 
nieuw leven, dat fundamenteel anders is. Paulus heeft de 
legende van de maagdelijke geboorte waarschijnlijk niet 
gekend, voorzover wij weten, want hij zegt er nergens iets 
over. Zijn brieven zijn ouder dan de evangeliën en de legende 
was waarschijnlijk nog niet ontwikkeld. Misschien krijg je aan 
die leer ook pas behoefte als je het verhaal van Jezus wilt 
opschrijven en moet vertellen, omdat je dan allereerst, om 
zo te zeggen op de eerste bladzij, moet zeggen waarom het 
in je verhaal wezenlijk gaat: de ontmoeting en het verbond 
tussen God en mens, die oplichten in deze nieuwe Mens, deze 
vleeswording van de gans Andere, deze maagdelijk Geborene. 
Paulus zegt dat Jezus is geboren uit een vrouw (Galaten 4:4). 
Een maagd is ongetwijfeld een vrouw, maar een vrouw hoeft 
niet per se een maagd te zijn, gelukkig niet. Paulus heeft dus 
aan die legende in ieder geval geen behoefte, zo hij die al 
gekend heeft. En hij zegt het in zijn Romeinenbrief dan ook 
anders: Jezus Christus is tot Gods zoon bestemd gebleken 
omdat Hij is opgestaan van tussen de doden vandaan. Zijn 
dood is geen verlies, geen mislukking, geen ondergang, maar 
een winst, een overwinning, een opgang. God is bij deze 
Mens gebleven ook in de Godverlatenheid en heeft ja gezegd 
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tegen Hem die de liefde niet opgaf, maar de solidariteit met 
de overgave aan zijn vermoording vrijwillig bezegelde. Op 
dat moment blijkt dat Hij de Zoon van God is, die ons de 
verborgen wil van God openbaart. God is anders dan ook 
in Israël gedacht werd! God kiest voor de door nogal wat 
Farizeeën en door heel veel Sadduceeën van godslastering 
verdachte man, die ter kruisiging overgeleverd werd aan de 
Romeinen. God is anders dan wij mensen denken. God is 
lmmanuël: God met ons. Wie had dat gedacht of gedroomd. 
Wij lijken zelf ook op die Farizeeën en Sadduceeën, die 
Hem niet aanvaardden, die Hem niet 'zagen zitten'. Het zijn 
verschillende wijzen van zeggen die Paulus en Mattheüs 
gebruiken. We hoeven die niet te harmoniseren en met 
elkaar in overeenstemming te brengen. Als er gezegd wordt 
wie Jezus is voor de mensen, dan doet een ieder dat op 
zijn eigen wijze. En dat mag rustig tegenstrijdig klinken, 
zelfs tegenstrijdig zijn, als het maar naar het geheimenis, 
heenwijst, waar het om gaat. Mattheüs en Paulus spreken 
ook tegenstrijdig, en waarom ook niet: zij beogen immers 
hetzelfde te zeggen. Over dat geheim, over zijn wijze van 
leven, over zijn liefde ten einde, over zijn openheid naar de 
ander, over zijn bestaan onder de minste mensen, over zijn 
medemenselijkheid, over zijn bijzondere humaniteit vertellen 
wij in de gemeente steeds weer verhalen die ons aanspreken 
en beroeren. Dat hebben we nodig, want ons humanisme 
kan niet zonder deze impulsen, maar heeft ze nodig, omdat 
we het anders zien verworden tot een hoog ideaal, dat altijd 
weer gefrustreerd en geblameerd wordt. Gods humanisme 
is een werkelijkheid waarvan wij vervuld raken. Daarvan te 
horen, zondag aan zondag, kan echt geen kwaad. Het is zo 
gek nog niet regelmatig naar de kerk te gaan. Misschien is 
dat wel het wezenlijkste verschil tussen een humanist en een 
christenmens, dat de laatste niet de illusie koestert in deze 
wereld zijn humanisme te kunnen volhouden zonder dat hij 
eraan herinnerd wordt door de Mens Jezus, die Gods Woord 
spreekt en is, en hem zijn belofte en gebod voorhoudt. En 
daarom komt de gemeente ook samen: om van die Mens 
te horen, om herinnerd te worden aan haar roeping, en 
bemoedigd te worden om vol te houden. 



Zonder het verhaal dat over Hem verteld wordt lukt het ons 
niet humanist te blijven. We hebben het verhaal nodig om ons 
humanisme te verdiepen en te behouden. 

Gebeden 

Wij danken U, 
onze God en Heer, 
dat wij in Jezus Christus 
U hebben mogen ontmoeten, 
uw goedheid hebben gezien, 
uw nabijheid hebben beleefd, 
uw gemeenschap hebben geproefd. 

Wij danken U 
dat Gij tot ons gekomen zijt 
toen wij nog zondaars en vijanden waren. 
Dat Gij die diepe kloof hebt overbrugd. 
Leer ons dan elkaar lief te hebben 
met eenzelfde vóórkomende, 
niet afwachtende liefde 
die vanuit en tot de ander denkt en handelt 

Wij bidden 
voor ouders en verzorgers, 
en voor de kinderen aan hun zorg toevertrouwd, 
dat zij met elkaar in saamhorigheid verkeren 
en in vrede leven. 
Mogen zij elkaar tegemoet komen 
en vrijheid en ruimte gunnen. 
Maar laten er ook grenzen worden gesteld, 
die markeren wat samenleven betekent. 

Wij bidden 
voor leraren en opvoeders 
dat zij hun leerlingen en pupillen 
niet alleen weten te onderwijzen en iets bij te brengen, maar 
ook dat zij voor zullen gaan 
in een zich inzetten voor de naaste. 
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Laat er een goede geest van saamhorigheid zijn 
op de scholen, opdat er niemand warde veracht 
of geschonden. 

Wij bidden 
voor de rechterlijke macht, 
dat zij de wetten gestreng mogen toepassen 
maar ook van mildheid weten, 
die opmerkzaam is op wat menselijk en liefdevol is. 
Geef hun de kracht te doen 
waartoe zij geroepen zijn. 
Geef hun waakzaamheid en wijsheid. 

Wij bidden 
voor mensen die in eenzaamheid zijn, 
op het ziekbed, in het verpleeghuis, 
in de gevangenis, of waar ook. 
Mogen er mensen zijn, die de zorg op zich nemen 
en de verpleging behartigen. 
Laat er bewakers zijn met een mild hart. 
Laten er bovenal mensen zijn 
die de eenzamen bezoeken, 
omdat zij zelf van eenzaamheid weten. 

Wij bidden 
voor deze ruwe mensenwereld 
die zovele mensen verstoot, vernielt, 
verdrijft, martelt en vermoordt. 
Deze schande die voortduurt en voortduurt 
moet ons een schaamte zijn. 
Alleen als wij er in gezamenlijkheid tegen optreden, 
kan het veranderen. 
Geef ons die kracht en help ons de strijd niet op te geven. 

Wij bidden 
Laat de mens een medemens zijn. 
Laat de mens leven in vrede. 
Laat ons recht betrachten. 
Laat ons onszelf zien door de ogen van de ander. 
Leer ons echt samen te leven. 



Doe ons uw evangelie horen en verstaan 
met hoofd en hart. 

Wij bidden elk ons eigen gebed: 
woorden, zuchten, verlangens, 
die zeggen wat in ons leeft. 
Wil die kreten horen, 
wil ons gebed verhoren. 

STILGEBED 

Wij bidden tezamen het gebed dat wij leerden 
van Hem in wie Gij tot ons kwam 
en onder ons wilde wonen, 
Jezus onze Heer, die gezegd heeft: 
Als Gij bidt doe het dan aldus: 

ONZEVADER 

• 



Op gehoorsafstand 

Amsterdam, 4 juni 2001 

Sinds een jaar koester ik het voornemen een boek te 
schrijven dat gericht is op mensen van deze tijd. Ik denk 
hierbij aan mensen van de leeftijd van mijn eigen kinderen, 
met wie ik intensief omga en van wie ik weet dat zij nog op 
gehoorsafstand zijn. Zij hebben echter de kerk, althans de 
kerkgang achter zich gelaten. Zij leven op seculiere wijze 
midden in de wereld en proberen daar iets van hun leven 
te maken en hun verwachtingen waar te maken. Ik heb 
levenslang mijn beroep in de kerkelijke sfeer uitgeoefend en 
ben de kerk derhalve trouw gebleven. Ik vraag mij af of de 
kerkelijke verkondiging of beter de bijbelse boodschap nog 
relevant is voor en zich laat verenigen met het levensgevoel 
van deze mensen. Zijn er wellicht toch resten in hun levens 
van deze boodschap overgebleven? Maar tegelijk wil ik ook 
onderzoeken, of de kerk en de kerkelijke mens niet veel te veel 
ballast met zich meevoert, die hij rustig overboord kan gooien. 
Kortom, het zou me een lief ding waard zijn als ik deze twee 
leefwijzen en 'culturen' althans enigermate met elkaar kon 
verzoenen. 

Om mij een nader beeld te vormen van deze mensen van 
middelbare leeftijd, is het nodig dat ik van hen antwoorden 
krijg op vragen die mij bezig houden. In deze brief stel ik een 
aantal van zulke vragen. Ook jij bent daarvoor uitgekozen. 
Ik hoop dat je de moeite wilt nemen op mijn indringende 
'gewetensvragen' zo oprecht mogelijk te antwoorden. Het zijn 
geen vragen die je als bij een 'multiple choice' met ja of nee 
kunt beantwoorden, maar vragen die tot nadenken stemmen 
over jezelf en je houding jegens je naaste en je positie in de 
wereld. Moeilijke, diepgaande en 'gevoelige' vragen derhalve. 
De vragen zijn niet éénduidig, maar voor allerlei interpretatie 
en discussie vatbaar. Het staat je vrij er die uitleg aan te geven 
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die je het meest passend vindt. De vergelijkbaarheid tussen 
de verschillende antwoorden vind ik onbelangrijk. Zoek je 
namelijk wel zo'n 'vergelijkbaarheid' dan brengen de vragen 
een nadenkende antwoorderaltijd in de hoogste verlegenheid. 
Dat wil ik jullie niet aandoen. Je kunt ook rustig de vragen 
kritiseren en veranderen, zelfs als niet ter zake afdoen, als je 
antwoord mij maar een beeld geeft van wat je bezielt. Je mag 
ook rustig laten liggen wat je niet beantwoorden wilt of kunt. 
Je mag ook met een tegenvraag antwoorden. 

Het levensperspectief 
Het menselijke leven is een eenmalige gelegenheid tussen 
geboorte en dood. Het leven is dus geen spel, maar ernst, met 
heel veel spelmomenten. Het komt er op aan deze kans waar 
te nemen en iets van je leven te maken. Ik vermoed dat wij 
allemaal niet alleen dagelijks voor ons brood willen zwoegen 
(dat moet een mens in ieder geval), maar ook iets tot stand 
willen brengen dat aanspreekt en iets voorstelt. Kun je mij 
iets vertellen over wat je in je leven voor ogen hebt en wat 
je daarvan waar denkt te maken of waar hebt gemaakt? Bij 
welk perspectief of visioen leef je? En heb je dat enigermate 
kunnen volhouden totnogtoe? Of heb je het op moeten geven? 
Kortom: waardoor ben je bezield? Is die bezieling op jezelf 
gericht of ook naar buiten, op wereld en mens? 

Wat bindt je? 
De hedendaagse (naar mijn overtuiging, ook de postmoderne) 
mens is een mens die aan de Verlichting verplicht is. Dat wil 
zeggen: hij weet zich verantwoordelijk voor zichzelf en neemt 
zijn beslissingen in persoonlijke vrijheid. Hij koestert, wat wij 
noemen, zijn autonomie. Dit hoeft niet uit te sluiten, ja dat sluit 
zelfs in, dat je tegelijkertijd door 'iets' gebonden bent, 'iets' 
dat je op straffe van je identiteit niet mag verloochenen. Dat 
houdt het woord autonomie strikt genomen ook in, want het 
is een samenstelling die van 'zelf' en 'wet' spreekt. Ik neem 
aan dat we het hierover eens zijn. Wat is echter vrijheid? Is 
het een absolute vrijblijvende keuzevrijheid of zit er in de 
vrijheid een kern van 'onvrijheid'? En zo ja, welke? Kun je, 
als je er althans ook zo over denkt, hetgeen je bindt en richt 
enigermate onder woorden brengen? Zijn het waarden en/ 



of normen, uit je ouderlijk huis of uit de maatschappij, of zijn 
het verhalen, bijbelse of andere verhalen, of een religieuze 
of een niet-religieuze tekst? Je komt in je leven, gelukkig 
niet al te dikwijls, maar toch wel zo nu en dan voor echte 
ethische beslissingen te staan, die van je vragen te rade te 
gaan bij wat je niet verloochenen kan en wil. De vraag is, 
hoe neem je die beslissingen? Wat is het dat je dan leidt of 
bindt of richting geeft? Blijkt op zo'n moment de hoogste 
vrijheid nièt verbonden met de diepste binding? Wat versta 
je onder 'geweten'? Wordt het geweten uiteindelijk gevuld 
door maatschappelijke instanties, door culturele stemmen of 
getuigt het van iets dat nog daaraan voorbij is? Is het geweten 
jouw geweten alleen of bezit je het ook in gemeenschap. Is 
het iets van binnen of ook van buiten of beide? Kun je je op 
het geweten beroepen (omdat het gesproken heeft zoals het 
sprak) of is het geweten ook altijd bereid rationeel zich te 
verantwoorden? 

De levenskracht en haar bron? 
Het leven van de mensen gaat niet alleen over rozen. Er is 
naast veel alledaagsheid en gewoonte, sleur zelfs, naast veel 
vreugde en blijdschap, ook allerhande verdriet en tegenslag, 
ziekte en dood. Ongeluk en rampspoed ontloopt geen 
levende ziel. We moeten allemaal ook met deze negatieve 
ervaringen omgaan. Hoe doe je dat? Waar vind je enige troost 
of bemoediging? Wat is je houvast? Wat houdt je overeind? 
Of helpt alleen je levenslust en -kracht je erover heen? Waar 
put je moed uit? Waar vind je kracht om door te gaan en het 
er niet bij te laten zitten? Natuurlijk, er is de vitaliteit, die je 
eenvoudig bezit- al heeft die een grens-, maar soms zul 
je misschien het gevoel hebben dat je kracht ontvangt. Van 
wie? Van wat? Waardoor? Die ontvangen kracht kan zeker 
samengaan met en in zekere zin ook opgaan in je vitaliteit, 
maar is er misschien toch van te onderscheiden als een 
soort bron. Kun je daarover iets zeggen? Is er überhaupt een 
krachtbron in je leven? Komt die kracht van binnen of van 
buiten? Of kun je dat onderscheid niet maken? Hoop wellicht, 
met of zonder verwachting? Heb je het gevoel dat er iets 
tegenover staat dat beter is en sterker? 
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Verzet tegen onrecht 
De wereld is vol van verkeerdheid, van onrecht, geweld, 
marteling en moord. Dat roept, als het goed is, verzet in 
je op, omdat je het een aantasting van de menselijkheid 
moet vinden. Is dat ook zo? Wanneer en onder welke 
omstandigheden treedt dat gevoel op. Leg je deze dingen 
misschien naast je neer, omdat de informatiestroom niet 
te verwerken is? Wat is het dat je niet hebben kunt? Dit 
innerlijke verzet moet een teken zijn dat er verwachting of 
hoop bij je leeft, die je niet teleurgesteld wilt zien. Onder 
welke omstandigheden komt er in je leven zo'n moment 
van teleurstelling? Hebben die ontgoochelingen geleid tot 
berusting of gelatenheid? Heb je je er desondanks niet bij 
neergelegd, waarom dan niet? Wat drijft je blijvende verzet? 

Rechten en plichten 
Tegenwoordig wordt er meer gesproken over de rechten die 
een mens heeft dan over de plichten die voor hem gelden. 
Dat is waarschijnlijk één van de gevolgen van de revolte 
van de zestiger jaren, die hele mooie kanten had, maar toch 
tot eenzijdigheden heeft geleid. Hoewel jullie goeddeels 
jong waren in die tijd, neem ik aan, dat je in je hart binding 
en verplichting ervaart. Hoe ligt voor jou die verbinding 
tussen recht en plicht? Is er één van beiden primair? En 
zo ja, waarom? Heb je rechten omdat je je plicht hebt 
gedaan? Of zijn er ook rechten die in ieder geval gelden? 
De mensenrechten houden ons zeer bezig. Wat voor status 
hebben die? Gelden die absoluut, afgezien van het voldoen 
aan de plicht? 

Meer dan gehoorzaamheid? 
We leven in een rechtstatelijke democratie. Gehoorzaamheid 
aan de wetten is in zo'n staat een hoog goed, omdat het 
een chaos wordt als ongehoorzaamheid meer dan een 
randverschijnsel is. Daarom is het nodig dat de burgers 
goeddeels instemmen met de wet of in ieder geval bereid zijn 
er zich in te schikken. Is die gehoorzaamheid aan de wetten 
alles wat van een mens gevraagd wordt? Of ben je tot meer 
en hoger geroepen? Vind je dat de gehoorzaamheid aan de 
wet voldoende is, of is er meer nodig om de maatschappij 



en de cultuur in stand te houden? Moeten niet alle mensen 
ernaar streven iets van liefde en gerechtigheid'(die ik dus 
onderscheid van gehoorzaamheid en rechtvaardigheid) te 
betrachten om daarmee te zorgen dat het recht niet het 
grootste onrecht wordt? Is naastenliefde, misschien zelfs 
vijandsliefde, niet de diepste en uiteindelijk sterkste drijfkracht 
van het sociale samenzijn? Moet dit gedrag niet ook geoefend 
worden? Hebben we niet recht op iets als een oefenschool 
van het geweten, een leerhuis van ethiek, een vierhuis van 
menselijkheid? Heeft het geen zin iets als een 'gemeente' te 
onderhouden of te stichten, om ons aan de streng te houden? 

Verstand en gevoel 
Hoe verhouden zich in je leven verstand en gevoel? Ik denk 
dat we allemaal vinden, dat we moeten leven 'met een koel 
hoofd en een warm hart' Maar dat is niet eenvoudig: het hoofd 
kan heet worden en het hart koud. Hoe stem je die twee op 
de rechte wijze op elkaar af? Vind je dat onze emotionele 
opvoeding bij onze verstandelijke is achtergebleven? Of heeft 
het gevoel juist in de nadagen der zestiger jaren teveel accent 
gekregen? Moet aan het verstand meer aandacht besteed 
worden? Of toch ook aan het gevoel? Of aan de afstemming 
van die twee op elkaar? Als je een belangrijke stap in je 
leven doet moeten in ieder geval verstand en gevoel beide 
instemmen en meegaan. Mag soms één van beide voorrang 
hebben? Of moet er een afweging plaatsvinden? In welke 
omstandigheden is dat zo? Is daar iets over te zeggen? 

Inkeer en zelfreflectie 
Er rest mij nog één vraag en die is het meest intiem, maar 
mag toch niet ontbreken. Ik neem aan dat je niet meer bidt, 
omdat je het daarbij veronderstelde (goddelijke) 'tegenover' 
kwijt bent geraakt. Maar dat behoeft niet te betekenen, dat het · 
misschien het wezenlijkste element ervan in je leven geheel 
zou ontbreken. Daarom vraag ik: zijn er momenten dat je 
tot 'inkeer' komt en tot zelfreflectie? Komt er wel eens een 
innerlijke dialoog op gang? Als je zo met jezelf spreekt, kan 
dat het inzicht vergroten. Vraag je echter ook wel eens in alle 
ernst aan jezelf: Wat moet ik doen? Wat mag ik hopen? En 
vooral ook: Wie ben ik? Probeer je jezelf wel eens los te maken 
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uit al je rollen en zogenaamde verplichtingen, los te maken van 
alles wat men van je verwacht, om je eigenlijke, meest intieme 
'zelf' terug te vinden? Als je deze innerlijke dialoog kent, dan 
is de vraag wie spreekt er met wie? Als het helemaal gelijke 
stemmen zijn zou de dialoog immers eindeloos zijn. Of is hij 
dat ook? Dat is niet erg als je tot inzicht wilt komen, maar 
ethische vragen vergen een beslissing. Hoe kom je dan tot een 
eindresultaat of een beslissing? Is dat alleen maar een zaak 
van de knoop doorhakken? Of geef je er toch de voorkeur aan 
niet te ontkennen wat je - ook van jezelf - niet verloochenen 
mag? Zo ja, geldt dat 'bindende' alleen voor jou of is het 
misschien iets dat meerderen, misschien zelfs allen verbindt? 
Met andere woorden: zoek je in de keuze voor het 'bindende' 
ook iets van gemeenschap? 

Dit zijn mijn onbescheiden, indringende vragen, waarop ook 
jouw antwoord mij buitengewoon interesseert. De vragen zijn 
zeer persoonlijk en zelf hier en daar intiem, dat ontveins ik mij 
niet. Ik laat je dan ook de vrijheid ermee te doen wat je wilt: je 
mag een keuze maken voor wat je past en niet past. Je mag 
ook dingen naast je neerleggen. Ik koester echter de hoop dat 
ik mijn mensen zo heb uitgekozen, dat zij mij zullen trachten te 
antwoorden. Ik zal er buitengewoon dankbaar voor zijn. 

Bericht mij, als het kan, of je mee wilt doen (velen hebben 
dat mondeling al gedaan) en wil mij daarin melden of ik je 
antwoord mag verwachten voor 1 oktober 2001. 

Met vriendelijke groet, 
Bert ter Schegget 



De theologie van Bert ter Schegget is ethiek. dat wil zeggen 
dat zij zich bezighoudt met het rechte handelen . Maar de 
ethiek van Ter Schegget is theologische ethiek en dat wil 
zeggen, dat de vraag naar het goede handelen in zijn ethiek 
altijd wordt verbonden met de manier waarop wij de Schrift 
verstaan. Het goede handelen is het handelen met een goed 
geweten, maar dat geweten is niet in zich en als vanzelf 
goed , het moet daartoe geschoold en getraind worden in 
de gemeente als leerschool van het geweten. Zo wordt ons 
geweten een medeweten met God, doordat wij ons steeds 
opnieuw afvragen of ons handelen in overeenstemming 
is met de toekomst die in Christus onder ons present is 
gesteld . En zo wordt de gemeente noodzakelijkerwijs 
een kritische gemeente, waar de leden elkaar bevragen 
in hoeverre zij gezamenlijk en afzonderlijk leven vanuit dit 
perspectief. In dienst van die gemeente heeft Ter Schegget 
zijn theologie geschreven en gepreekt. De teksten in dit 
boekje moeten in het licht van deze opdracht worden 
gelezen en verstaan. 

Naast de tekst van de laatste vier toespraken van Ter 
Schegget bevat deze uitgave een brief die hij kort voor 
zijn overlijden schreef aan jongeren die de kerk achter zich 
hebben gelaten, maar nog wel op gehoorsafstand zijn . 
Hij stelt gewetensvragen over wat hen beweegt en bindt. 
Niet alleen vraagt hij zich af of de bijbelse boodschap zich 
laat verenigen met het levensgevoel van deze jongeren, 
maar ook of de kerkel ijk mens niet teveel ballast met zich 
meevoert die hij rustig overboord kan gooien. 
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