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Voor Mies Cirkel 



VERANTWOORDING 

Toen Karl Barth aan zijn levenswerk, de Kirchliche Dogma~ 
tik, begon, schreef hij in het voorwoord van het eerste deel, 
dat hij duidelijkheid wilde scheppen in de theologie met 
het oog op de verheldering, die nodig is op het wijde veld 
van de politiek. Mij houdt bezig een paar preciese, niet mis 
te verstane, politieke konsekwenties te trekken uit Barths 
levenswerk. Ik wil theologie als maatschappijkritiek geven, 
zonder te zeggen dat zij daarin opgaat: geen christendomme
lijke bijval aan het bestaande, maar een appèl tot messiaans 
existeren in de politiek. Het door de belofte gewekte ge-
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weten van de mens is daarbij hoogste instantie. Dit betekent 
niet dat wij krachtens deze hoge roeping verheven zouden 
zijn boven het meezoeken van begaanbare wegen. De hoop, 
die ons is geschonken, impliceert het radikale gebod, de 
naastenliefde en de vijandsliefde politiek en maatschappelijk 
te konkretiseren. De bestaande gemeente verdient geen an
dere lof dan herinnerd te worden aan de dagen dat zij nog 
was: een weerloze groep geringen in een wereld van geweld, 
een groep zonder hoog en laag, zonder heerschappij, ver
bonden in gemeenschap van goederen, waarin vijanden Uood 
en griek, slaaf en vrije, man en vrouw) elkaar vonden om 
zich te distantiëren van de geestelijke gifcentra, waarin de· 
ze tegenstellingen ten eigen bate worden uitgebuit. 

De inhoud mag voor zichzelf spreken. Door het geheel 
loopt, voor de oplettende lezer duidelijk zichtbaar, een rode, 
linksgetwijnde draad. 

De verhouding tussen de hoofdstukken is los-vast, hetgeen 
intieme betrekkingen niet uitsluit. 

G. H. ter Schegget 
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DE PRAXIS VAN TSEDAKA 

Gerechtigheid duidt in de bijbel een betrekking aan tussen 
twee partners. Deze relatie zelf impliceert bepaalde eisen, 
die aan het gedrag moeten worden gesteld. Het voldoen aan 
deze eisen heet-tsedaka of gerechtigheid. Die mens is recht
vaardig, die werkelijk is, doet en geeft, wat van hem terecht 
mag worden verwacht door zijn medemensen, met wie hij 
betrekkingen onderhoudt. Wie recht handelt in relatie tot 
zijn medemens is rechtvaardig. Rechtvaardigheid is dus niet 
de overeenstemming van de daden of het gedrag der mensen 
met een ideële norm, met de idee van het recht, met de 
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justitia. Er is van geen abstrakte norm sprake. Zou men toch 
van een norm willen spreken, dan is de betrekking tussen 
de mensen zelf de norm. 

De tegenstelling tot de tsaddik is in de bijbel hij, die de 
aanspraken van anderen met voeten treedt, de verachter der 
hulpelozen en onderdrukten, de zogenaamde rasja. Het kon
trast van deze rasja is de messiaanse koning, hij is de wachter 
en garant van recht en gerechtigheid. Dat hij tsaddik heet 
wil zeggen, dat hij in de rechte verhouding tot Jahwe staat 
en derhalve een koning is, die doet wat van een koning in 
relatie tot zijn volk verwacht mag worden. Inhoudelijk be
tekent dat heel simpel en duidelijk, dat de koning als recht
vaardige de garant van alle ontrechten, de borg van alle on
derdruktenis. Daartoe is hem macht gegeven en alleen maar 
daartoe. Potestas die anders dan zo wordt uitgeoefend is 
geen macht, maar: potentia, macht om de macht, on-macht I 
Alleen hij die recht doet en hij op wiens recht inbreuk wordt 
gemaakt, mogen tsaddikim, dat is rechtvaardigen heten. 
Vandaar de profetische voorkeur voor de armen en geringen 
in Israël. 

Tussen het ethische en juridische begrip van gerechtigheid 
wordt in de bijbel geen onderscheid gemaakt. Tsedaka is 
trouw in de gemeenschap, voldoen aan de aanspraken der 
saamhorigheid, der broederlijkheid - en dus veel meer dan 
een pure legaliteit of korrektheid. Het op elkaar aangewezen 
zijn der mensen vraagt het bewijs van goedheid en trouw, 
van liefderijk openstaan voor de verdrukte, de arme, de 
lijdende. Bij de grieken wordt wel soofrosunè (wijsheid), 
maar nooit dikaiosunè aan de goden toegeschreven, in Israël 
echter is God zelf rechtvaardig, d.w.z. Hij treedt met dras
tische bewijzen van zijn gerechtigheid in voor zijn volk, Hij 
bewijst tsedakot (Richt. 5 : 11, I Sam. 12: 7, Micha 6: 5). 
Zo een tsedaka-gave is bijv. de tora (onderwijzing of wet), 
want zij is een levensordening, die het gemeenschapsleven 
mogelijk maakt. Jahwe's geboden zijn tsaddikim, heilzaam. 
Werkelijke rechtvaardigheid is: het restloze ernstignemen van 
Jahwe's toezeggingen, het zich daarop instellen als op iets 
heel reëels en werkelijks - dat is het waarachtige en authen
tieke gedrag van de tsaddik, die trouw is aan het verbond 
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met God en die met de mensen menselijk verkeert. Tsedaka 
is deze trouw in de eenheid van vertikaliteit en horizontali· 
teit (als deze verschrikkelijke termen er even mee door· 
mogen), want Jahwe's heil daden, Zijn tsedakot, scheppen 
het heil der mensen. Daarop is dan ook tsedaka gericht: op 
het heil der humanitas. 

Het dynamische begrip tsedaka ondermijnt de heiligheid 
van de gevestigde legaliteit en legitimiteit, die hier en ginds 
onder velerlei gedaanten wordt vereerd. Er is geen voor· 
gegeven ideële norm, die in een positieve wet kan worden 
vastgelegd. De betrekkingen tussen de mensen zelf brengen 
de aanspraken voort, die aan ons gesteld worden. Tsedaka 
is op heil afgestemd, op menselijkhe~d. Es gibt keine Norm 
- Er gibt sie (Barth) ; Hij, God, die rechtvaardig is en de 
zaak der onderdrukten tot zijn zaak heeft gemaakt, geeft de 
norm, die niet kan worden geinstitutionaliseerd of gekodifi
ceerd. Wij hebben nog geen recht, ons wordt de opdracht 
gegevens, gerechtigheid uit te oefenen en zó op weg te zijn 
naar het recht! 

De positieve wet kan slechts een voorlopige, relatieve 
betekenis hebben. Hij mag in ieder geval niet geidentificeerd 
worden met het komende recht. Hij staat, zoals al het men
selijke, in de krisis. Gerechtigheid (tsedaka) en recht 
(misjpat) kunnen niet worden gescheiden. Zij staan in een 
levende betrekking tot elkaar. Rechtvaardigheid is niet in 
overeenstemming met het (geschreven) recht, maar voor 
bijbels besef ontstaat slechts daar recht (misjpat), waar de 
mens gerechtigheid, liefde, barmhartigheid (tsedaka) oefent. 
Niet waar men zich aan de wetten houdt, is rechtvaardig
heid, maar waar gerechtigheid gedaan wordt, ontstaat recht 
(en kan misschien voorlopig iets daarvan in wetten vastge
houden worden). Deze bijbelse, dynamisch.kreatieve opvat
ting is voor onze tijd van het hoogste belang. 

Gerechtigheid doen betekent in een wereld, waarin for
mele rechtshandhaving vaak onderdrukking en uitbuiting 
kamoefleert, het recht der armen voorrang geven en de zaak 
der ontrechten op zich nemen. Uit de kreatieve praxis der 
tsedaka jegens onderdrukten zullen nieuwe gestalten van 
recht, nieuwe vormen van misjpat opbloeien. Dit nieuwe 
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recht zal een stap zijn op weg naar de universele rechtsstaat. 
Slechts als wij ons allen in een gemeenschappelijke geschie
denis laten betrekken en universeel in kommunikatie treden, 
kreëren wij de ruimte, waarin het tot een praktijk van ge
rechtigheid en zo tot de ontwikkeling van recht kan komen. 
Door ideologische verabsolutering van een op zichzelf niet 
slechte, maar toch zeer voorlopige en betrekkelijke rechts
orde, door missie te bedrijven met onze verworvenheden, 
met de wet der vrijheid, die wij menen gevestigd te hebben, 
breken wij de dynamiek en verbrokkelen de wereld -, het 
recht keert in zijn tegendeel en verwordt tot een machts
middel. Het zal er in onze dagen om gaan, het recht der 
armen te doen zegevieren over het legale en legitieme ge
weld van het burgerdom. De tsedaka zal ons nader aan het 
hart moeten liggen dan de wet van de gevestigde orde, opdat 
er in de toekomst nog recht zal zijn dat zijn naam verdient. 

Met name hier ligt er een opdracht voor de messiaanse ge
meente, als avant-garde. Van onze generatie wordt gevraagd, 
in gehoorzaamheid aan de bedoelingen van God, tsedaka te 
praktiseren, gerechtigheid te doen, opdat wij met elkaar 
zullen toegroeien naar een wereldomspannende rechtsorde. 
Er zal een nieuwe, kreatieve fase van rechtsvinding en rechts
ontwikkeling moeten aanvangen. Niet langer zullen de recht
hebbers en de bezitters bepalen wat recht is, zodat rechts
handhaving de facto niets anders is dan het bewaren en 
behoeden van hun privileges met alle middelen van bedrog 
en geweld. De sociale revolutie, die in de jonge landen de 
konservatieve élite, die uit eigenbelang de evolutie remt, zal 
wegvagen, zal voor deze rechtsontwikkeling grote betekenis 
hebben. De rebellie der armen zal voor het nieuwe recht, dat 
gaat ontstaan, rijke gevolgen hebben. Daarom is het van de 
hoogste importantie, deze revolutie goed voor te bereiden, 
haar onder kontrole te houden en alleen met die middelen 
te voeren, die met haar doel, de universele rechtsstaat dich
terbij te brengen, overeenstemmen. 

De gemeente, als volk van priesters en profeten, moet 
nuchter en eerlijk zijn. Zij moet goed weten, dat aan de uit
buiting der proleten in de loop der tijden een einde gemaakt 
is niet door haar initiatief, maar door het ontwaken der 

12 



arbeiders zelf, toen deze tot bewustzijn van hun macht kwa
men. Niet de sociale bewogenheid der rijken, niet de ge
hoorzaamheid der gemeente bracht verbetering in het lot 
der ontrechten, maar het marxisme, kort en bondig! Het 
politieke partijkiezen der gemeente, als opteren voor de 
partij der rechtlozen, betekent dus konkreet, als wij niet in 
idealistische betuigingen willen blijven steken, partij te kie
zen voor deze tegenbeweging van de armen zelf. Al het 
andere is loos, al of niet messiaans gelardeerd, gezwets! 
Dáár, in solidariteit met de konkrete tegenbeweging der 
armen, heeft de gemeente haar gehoorzaamheid te bewijzen. 
In de geringsten der mensenbroeders is de Messias present. 

Dit betekent niet, dat de gemeente zich vastlegt op het 
programma van een partij of zich een bepaalde marsroute 
laat voorschrijven, want elk sociaal-revolutionair program 
kan voor haar slechts een voorlopige aanduiding zijn, maar 
geen zaak, waaraan zij gelooft! Zo bewaart de gemeente een 
kritische distantie tot de programma's en hun uitvoering. 
Deze distantie echter betekent niet, dat er reserves worden 
gemaakt ter zake van de principiële partij keuze. De gemeen
te gunt aan het socialisme de eer, die het toekomt; zij heeft 
er geen behoefte aan de, zaak van het marxisme te annexeren. 
Te zeer is zij zich bewust zelf in gebreke te zijn gebleven. 
Daarover heeft Barth in 1946 in een rede met de titel 'Die 
christliche Verkündigung im heutigen Europa' behartigens
waardige dingen gezegd. Nadat hij de duitsers eraan her
innerd heeft, dat zij door Amerikanen en Russen zijn bevrijd 
van het fascisme, vraagt hij naar de bron, waaruit de ver
nieuwing kan opwellen. Amerika met zijn vitaliteit, zijn geld 
en techniek (die wij zeker nodig hebben) zal het wel niet 
brengen. Het zou echter onze toekomst kunnen zijn: een 
geamerikaniseerd Europa - zonder dat wij het wensen. En 
dan volgt er een eigenaardige passage over Rusland, die ik 
de lezer niet wil onthouden. Ik citeer (uit het duits ver
talend): 'of zullen wij ons van Rusland uit laten vernieu
wen? Ook dat is een merkwaardige vraag, als zij bijv. nog in 
1905 was gesteld. Vandaag is ook deze vraag ernstig te 
nemen. Rusland betekent tegenwoordig wezenlijk: kom
munisme, en kommunisme betekent in ieder geval, hoe men 



zich er verder tegenover opstelt, radikale oplossing van 
de sociale vraag, die wij in Europa op de lange baan hebben 
geschoven. Een laatste waarschuwing wellicht, waartegen
over hoogste· aandacht meer op zijn plaats zou zijn dan een 
voorbarig alarmeren, waartoe wij Europeanen eigenlijk een / 
beter geweten zouden moeten hebben. Maar is er hier ook 
hoop? Klaarblijkelijk alleen dan, als Europa nog de kracht 
heeft, die waarschuwing ter harte te nemen, en dus zijn ver
zuim in te halen door de vorming van een eigen, europees 
socialisme. Of wij daartoe nog het nodige enthousiasme, de 
nodige zelfverloochening en ook de nodige hardheid zullen 
opbrengen is de vraag (a.w. plO)'. Rusland met zijn kom
munisme, China en Cuba met hun vorm van socialisme zijn 
een uitdaging, maar wellicht één die te laat komt: zij her
inneren ons in Europa eraan, dat wij onze kansen verspeeld 
hebben, dat wij ons de gelegenheden niet ten nutte hebben 
gemaakt. De gemeente heeft er ons op te wijzen, dat dit 
zo is, onherroepelijk zo is. Er zal voor Europa geen weg uit 
dit slop zijn dan door het verzuimde in te halen en daartoe 
zal het alleen komen, als wij het eigen verzuim dieper gaan 
beseffen, zodat wij eindelijk ophouden ons te beklagen over 
de zonden van het proletariaat, de tekortkomingen en on
menselijkheden van het kommunisme, de gevaren van de 
revolutie, enzovoort, enzovoort. Natuurlijk kan de gemeente 
zich met het marxisme, zoals het reilt en zeilt in Rusland, in 
China, in Vietnam, in Cuba en elders, niet identificeren, 
maar zij heeft wel de macht om, met kritische distantie, de 
oproep, de uitdaging, de waarschuwing, die in het marxisme 
gegeven is aan te wijzen, want haar solidariteit met de arme 
geeft haar affiniteit met deze tegenbeweging, al geeft zij 
zich er niet met huid en haar aan gewonnen. 

De gemeente gelóóft niet in een marxistisch program, om
dat zij weet dat de wortels van het kwaad nog dieper steken 
dan alleen in de maatschappelijke wanorde. Overigens, dat 
weet een goede marxist als Ernst Bloch ook. Die vereen
zelvigt het doel van de revolutie niet met het eschaton. Het 
doel van de revolutie is, sociaal-politiek en kultureel opti
male voorwaarden te scheppen, waaronder het tot ópheffing 
van de menselijke zelfvervreemding kan komen. De gemeen-
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te begrijpt deze dingen nog dieper: de wortel van het kwaad 
steekt in de traagheid en de hoogmoed der mensen. Eerst 
door de overwinning daarop, komt de vervulling. Toch sluit 
de gemeente haar ogen er niet voor, dat de zonde juist in 
de instituties en strukturen van deze wereld een machtige 
kontinuiteit en een demonisch automatisme vindt. Juist in 
het licht van het evangelie, weet de gemeente zich geroepen 
tot kritische solidariteit met de revolutionaire bewegingen. 
Zij is zich echter goed bewust van de 'betrekkelijkheid' van 
deze menselijke ondernemingen. Dat het scheppen van op
timale kondities voor de menselijke ontplooiïng te maken 
heeft met Gods grote revolutie tegen de ongerechtigheid der 
mensen, gelooft zij, daarom doet zij, kritisch-solidair, mee, 
maar in ditzelfde licht beseft zij de betrekkelijkheid van dit 
ondernemen en weet zij dat alleen in deze relativiteit de 
revolutie niet uit de hand loopt. Daarom haalt zij de revo
lutie onder de wet vandaan, daarom ontreligioniseert zij de 
revolutie, en zij betuigt haar hoop op het openbaar worden 
van het verborgen principe der wereldgeschiedenis - dat is 
niet onrecht en geweld - maar de zachte kracht van Jezus' 
mensenliefde. Ze doet mee met de proleten en hun tegen
beweging tegen het gevestigde (on) recht vanuit een hoop 
die verder reikt dan het perspektief der revolutie, maar: zij 
doet meel 

De gemeente weet, dat een rijke niet gemakkelijk in het 
rijk van God ingaat en dat de rijke jongeling bedroefd heen
gaat, als hij door de Messias wordt opgeroepen alles op te 
geven, - d.w.z. de gemeente weet dat het nooit tot gerechtig
heid komt van bovenaf. De machtigen geven hun privileges 
niet op. Zij moeten vernederd worden, van de troon gestoten. 
De gemeente is realist. Altijd moet in de geschiedenis recht 
subversief worden veroverd en tot stand komen door een om
wenteling, een revolutie. De Farao verstokt zijn hart, het 
slavenvolk zelf moet zich opmaken en gaan. God is de be
vrijder en verlosser, als herder der proleten, als voorman der 
armen. Armoede is voor de rijken nooit echt een probleem 
geweest. Slechts voorzover zij zich bedreigd voelden, hebben 
zij soms koncessies gedaan. Armoede is het probleem der 
armen zelf, zij lijden eraan. Zij vallen met dit lijden samen, 
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doch de beul vergeet buiten werktijd, dat hij beul is. Nog 
nooit heeft een rijke zijn voorrechten uit handen gegeven 
zonder daartoe van onder af en zo door God, door God en 
dus van onder af gedwongen te zijn. Men leze maar eens 
heel precies de woorden uit jesaja 26: 4, 5, 6: 'Vertrouwt 
op de Heer voor immer, want de Here Here is een eeuwige 
rots. Want Hij heeft de bewoners der hoogte, der ontoe
gankelijke veste neergeworpen, Hij vernedert haar tot den 
grond toe, doet haar tot in het stof neerstorten. Voeten zul
len haar vertreden: de voeten der ellendigen, de treden 
der geringen' . Of - als dit niet genoeg is - de woorden van 
jesaja 49: 24-26 (woorden waarop jezus zinspeelt in Markus 
3 : 27-30 en par.): 'Kan aan een sterke de buit ontnomen 
worden, of zullen de gevangenen van hem, die in zijn recht 
is (ook een tsaddik op zijn manier!), ontkomen? Maar zo 
zegt de Here: toch worden de gevangenen aan een sterke 
ontnomen, en ontkomt de buit van een geweldige. Ik zal 
zelf strijden tegen uw bestrijders en Ik zelf zal uw zonen 
redden. En Ik zal uw verdrukkers hun eigen vlees doen eten, 
en van hun eigen bloed zullen zij dronken worden als van 
jongen wijn; en al het levende zal weten, dat Ik de Here uw 
Redder ben en uw Verlosser, de Machtige jakobs'. ZÓ zijn 
de manieren, zo zijn de tsedakot van de Heer der armenl 
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FUTUROLOGIE IS 'IN' 

De toekomst houdt ons tegenwoordig sterk bezig. De naam 
futurologie voor deze nieuwe tak van wetenschap is goed ge
kozen. Hij komt van een griekse werkwoordstam, die groei
en betekent. De futurologie vormt zich een beeld van de toe
komst, doordat zij de lijnen van het verleden via het punt 
'nu' doortrekt naar de toekomst. Zo kan zij met tamelijk 
grote nauwkeurigheid schatten, hoever de ontwikkeling der 
techniek op een bepaald moment zal zijn voortgeschreden. 
Ook kan zij zich met enige verbeelding voorstellen de in
vloed, die de technische vooruitgang op het leven der men-
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sen zal hebben. Maar wat is vooruitgang? Met welke maat 
wordt vooruitgang gemeten? Is het werkelijk vooruitgang, 
progressie, als wij verder gaan op de eenmaal ingeslagen 
weg? Het hoogontwikkelde technische en "industriele systeem 
kan vanuit zichzelf niet anders dan zichzelf reproduceren. 
Daarop berust de mogelijkheid der futurologie! Zij is teken 
van deze eendimensionaliteit! Ook de mens wordt slacht
offer van deze monodimensionale trend: door manipulatie 
van onze behoeften worden wij in de richting van het sy
steem gedwongen, 'vrijwillig' gedwongen! Nauwelijks ken
nen wij onszelf nog. Winst en geld beheersen onze existentie. 
Progressie schijnt alles te zijn, wat kwantitatief het vorige 
overtreft: groter, sneller, hoger! Vooruitgang heet de wijze 
waarop de toekomst ons over het hoofd groeit, de kanker
woekering van het futurum. 

Kunnen de miljoenen en miljoenen mensen, die geen deel 
van leven hebben, die van geluk en waardigheid van de 
mens niet weten, - kunnen die het verwachten van het fu
turum, van de duizendvoudige reproduktie van het huidige? 
Neen, die weten, dat wat groeit de kloof is, die tussen de 
hemel der rijken en de hel der armen hier op aarde ligt. Zij 
weten, dat onze groei in zijn rechtlijnigheid hen duizend
maal armer, ons echter duizendmaal rijker zal maken. De 
armen kunnen het alleen maar verwachten van een omwen
teling, een keer, een revolutionair gebeuren, dat alles anders 
maakt. Zij hebben niets te verliezen, alles te winnen. Zij kun
nen slechts leven op hoop tegen hoop. -

Zou het ons alleen om winst te doen zijn, slechts om voor
uitgang, slechts om ekonomische groei, zouden wij, rijken, 
alleen maar rijker willen worden, dan is futurum genoeg. 
Maar er is een ander woord voor toekomst: advent. Het be
tekent, dat wij meer, kwalitatief meer, dat wij op iets anders 
mogen hopen dan wat het futurum belooft. Advent bete
kent: Hij komt, de Messias, de koning der armen. Daarom 
past het ons, ons te solidariseren en te identificeren met 
allen, die objektief nog in een toestand zijn, dat zij dagelijks, 
ieder ogenblik, aan lijf en ziel ervaren, dat de Koning der 
armen nog steeds niet zijn intocht heeft gehouden. Advent 
betekent, dat de armen en hun partijgangers toekomst heb-
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ben. Daarom mag de mens zich niet door het heersende sy
steem van zijn messiaanse verlangen, van de geest in hem, 
die hongert en dorst naar gerechtigheid, laten vervreemden. 
Want de mens hangt oneindig aan God en zijn toekomst, 
wellicht zonder het te weten, omdat God oneindig aan ons 
hangt en ons vasthoudt bij de liefde tot het leven, de hon
ger naar recht, de dorst naar vrede, tegen al ons eigen be
geren, tegen al onze eigen konsumptieve behoeften en ons 
jagen naar zogenaamd geluk in. 

Ik zeg daarmee niet, dat in de technische en ekonomische 
verworvenheden geen mogelijkheden en kansen liggen. Ik 
spreek niet vanuit een atavistische romantiek. De vooruit
gang is immers wel degelijk juist een grote kans voor de hu
maniteit. Voor de eerste maal hebben wij macht en moge
lijkheid met onze hulpmiddelen een basis te scheppen voor 
materieel geluk en wereldwijde welvaart aller mensen. Maar 
deze utopie realiseert zich niet vanzelf: in godsnaam geen 
fysiokratische onzinl Naast de ontwikkeling, boven het vrije 
spel van krachten uit, is nodig: de kreatieve verwachting. 
Als het bestaande niet doortrokken wordt met dit verlan
gen, met dit reikhalzen naar het openbaar worden van de 
godszonen, zal het bestaande slechts schijnbaar toekomst 
hebben, ons alleen maar boven het hoofd groeien en bij alle 
progressie slechts passen op de plaats maken. Toekomst als 
advent - het is een waarschuwing, dat wanhoop en traag
heid misdaden zijn tegen de menselijkheid. 

Wij worden opgeroepen zachtmoedig, d.i. impressionabel 
te zijn, ontvankelijk -, want alleen waar wij lijden hebben 
wij 'Leidenschaft' , en alleen waar ons passie overkomt, ko
men wij tot waarachtige aktie. Gerechtigheid heeft, wie recht 
oefent en wiens recht wordt verkracht. Deze beiden hebben 
een rechtvaardige betrekking en zullen gerechtigheid ont
vangen. 

Een joodse geschiedenis vertelt van een grootvader, Mor
dechai, die het volgende gesprek met zijn kleinzoon voert. 
De kleine jongen is een tsaddik, een rechtvaardige - van
wege zesendertig tsaddikim, die in de wereld leven, zal de 
wereld, volgeris de chassidische legende gered worden -, de 
kleine jongen is één van hen. Hij heet Emie. 
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'Nou, luister dan eens goed naar me', zei Mordechai, na
dat hij weer een tijdje had nagedacht, 'zet allebei je oren 
open: Als een man alleen lijdt, dan is het wel duidelijk dat 
zijn smart op hem blijft. Gesnapt?' 

'Gesnapt', zei Ernie. 
'Maar als een ander naar hem kijkt en zegt: 'Wat heb je 

een pijn, joodse broeder ... :, wat gebeurt er dan?' -
De dekens bewogen en Ernie's smalle neuspunt je kwam 

te voorschijn. 
'Dat begrijp ik ook', zei hij onderdanig, 'dan neemt hij de 

pijn van zijn vriend in zijn ogen op'. 
Mordechai zuchtte, glimlachte en zuchtte weer: 
'En als hij blind is, denk je dat hij het dan ook op zich 

kan nemen?' 
'Natuurlijk, met zijn oren!' 
'En als hij doof is?' 
'Nou, dan met zijn handen', zei Ernie ernstig. 
'En als die ander heel ver weg is, als hij hem niet kan 

horen, niet kan zien en zelfs niet kan aanraken: denk je dat 
hij dan zijn lijden op zich kan nemen?' 

'Misschien kan hij het raden', zei Ernie voorzichtig. 
Mordechai raakte opgetogen. 
'Ja, zo is het, mijn lieve jongen, dat is nu precies wat een 
rechtvaardige moet zijn I Hij raadt al het lijden, dat er op 
de wereld is, hij neemt het op in zijn hartl' -
(André Schwarz-Bart, De laatste der rechtvaardigen, p. 154). 
Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk be
zitten (Matt. 5 : 5). Wellicht twijfelt deze of gene eraan, of 
op deze wijze er iets anders wordt in de wereld. Dat was ook 
Ernie's twijfel. Hij zei: 'Maar wat voor zin heeft het te ra
den, als daarmee niets anders wordt?' De grootvader ant
woordde: 'Maar het wordt anders voor Godl' Wellicht vin
den wij ook dit antwoord niet voldoende, - laten we echter 
bedenken, dat Jezus in alle vertwijfeling met deze hoop is 
gestorven, verwachtend dat zijn leerlingen, dat wij ons er
door zouden laten veranderen. Er is alleen toekomst voor de 
mensenwereld in deze passie-met-Jezus. Aktie vandaaruit 
zal niet vruchteloos zijn. Paulus noemt zulke aktie: arbeid 
in de Heer, die niet ijdel is (I Kor. 15: 58). 
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PARTIJGANGERS DER ARMEN 

Op 9 mei 1945 sprak dr. K. H. Miskotte in de Nieuwe Kerk 
te Amsterdam een gebed uit, dat in het dienstboek der Her
vormde Kerk is opgenomen (p. 303-305) en waarin het 
luidt: 'Here, bewaar ons ervoor, dat wij aan onszelf over
gelaten, weer terugvallen in onze oude vooroorlogse dodig
heid en kleingeestigheid, dat wij elkander het licht in de 
ogen niet gunnen en alleen maar op het kleine belang in
gesteld zijn, - bewaar ons ervoor, Here, dat onze oude, 
kleine, hollandse volkszonden door ons weer beoefend zullen 
worden. 0 God, als wij daarover gaan denken, dan bekruipt 
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ons de schaamte over hoe het vóór de oorlog geweest i,s, maar 
- dan overvalt ons ook de angst, dat wij nu die druk voorbij 
is, het misschien toch, ondanks alles wat geschied is, weer 
op de oude voet zullen voortzetten: Dit was geen benepen 
vrees, maar profetische angst vanuit een diep besef van wie 
de mens is, in zijn traagheid, in zijn hoogmoed, een angst, 
die 'bewaarheid' is: inderdaad wij hebben het 'op de oude 
voet' voortgezet. Binnen de kortste keren viel de politiek 
terug in het kleinzielig gedoe van partijen, die elkaar het 
hardst bestrijden, maar die daar in wezen geen enkele reden 
toe hebben, omdat zij weinig verschillen en die, als het op 
regeren aankomt, bijna alle koalities blijken te kunnen aan
gaan ten koste van de laatste resten helderheid en zindelijk
heid. Partijen, die onder het vaandel der konfessie (het 
woord had van oorsprong met getuigezijn en martelaarschap 
van doen) linkse kiezers in rechtse gelederen doen opmar
cheren. Men heeft de handigheid gehad, de anti-fascistische 
mentaliteit en humanitaire bezieling van arbeiders en intel
lektuelen, van oud-illegalen en geestelijke leiders te doen 
verzanden door hun de keus te geven tussen alle tinten van 
kleurloosheid, zodat men gedwongen is te twijfelen aan wat 
men hoopt, te vergeten, waar men zijn hart op heeft gezet, 
te verloochenen, waarin men gelooft. Uit deze impasse heeft 
geen partijvemieuwing ons tot nog toe weten te voeren. De 
doorbraak bracht niet wat men ervan verwachtte: een door
breking van de versleten denkramen, de stereotypen en de 
leuzen, hij heeft niet het linkse elektoraat weten los te ma
ken uit de rechtse kaders. Is het wonder, dat Miskotte op dit 
punt een teleurgesteld man is, één van de voortrekkers, die 
moe zijn geworden en - zoals hij zelf ergens schrijft - 'be
dreigd door de melancholie der vervulling, waarop ze aan
stuurden en die ze, helaas, ook nog hebben kunnen mee
maken'. Dat is het moment van non-adventus in elke advent, 
de verveling in het bereikte, dat toch niet bracht waarop 
ten diepste gehoopt werd. 

Het mag een mirakel heten, dat het tot 1966 duurde voor
dat de eerste grote uitbarsting van protest kwam. Niet alleen 
in Nederland, maar ook elders in Europa en in de V.S. Zon
der te overdrijven kunnen wij zeggen, dat in alle betreffende 
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landen een vergelijkbare machteloosheid van de officiële 
politiek en het heersende partijwezen zich had geopenbaard. 
De systematisch door de propaganda ingehamerde angst 
voor het kommunisme had overal het mensdom samengekit 
tot een community of fear, als alle vreesachtigen en geimpo
neerden willige objekten van partijpolitieke machinatie en 
manipulatie. Niets onthersent de mens meer dan een zeuren
de paniek, die slim wordt gehanteerd door de belanghebben
den. Vrees is bovendien een vruchtbare bodem voor de ham
stergeest. Het oude recept van brood en spelen werd onder 
een nieuw, fleuriger etiket verkocht: welvaart en vrij!J.eid. 
Het zijn de 'idealen', die de burgerlijke demokratieën tegen
over het kommunisme hebben gesteld. De zenuwen maken 
ons vraatzuchtig. Wij zijn tegelijk satisfait en konsumptief. 

1966 - het jaar van de rebellie I Laten wij bij huis begin
nen, bij onze eigen provo's: wat bezielde hen eigenlijk? Zij 
wilden meer vrijheid, meer warmte, meer menselijkheid; zij 
presenteerden aan de demokratie de rekening: u spreekt van 
welvaart en vrijheid, maar beoogt konsumptie en dwang. Zij 
spraken de demokratie op haar wezenlijke kwaliteiten aan 
en kregen nul op het rekest. Zij wilden niet zo zeer revolutie, 
de provo's, als wel een grondige herziening van onze menta
liteit. Daarom scholden zij nette burgers voor misselijkma
kende konsumenten, klootjesvolk zonder kreativiteit, zonder 
speelsheid. De provo kwam op voor de kwaliteit van het 
leven, voor spel, voor expressie - zij dansten rond het lie
verdje en staken vreugdevuren aan, zij probeerden de pleinen 
weer te maken tot ontmoetingsplaatsen. Daarom streden zij 
tegen luchtvervuiling, kankerauto's, gebrek aan ruimte voor 
sport en spel en tegen erotische onderdrukking. Vooràl wil
den zij de burger van de moderne verzorgingsstaat laten 
voelen, dat het gevestigde systeem hen manipuleert, door 
zijn konsumptiedriften te prikkelen. Zij hadden een afkeer, 
de provo's, van de massale gelijkschakeling van alle zoge
naamde vrije mensen onder het diktaat van de technisch
ekonomische organisatie. De provo's waren niet zonder ro
mantiek, speelse anarchisten, witte engelen in een groezelige 
samenleving. Echte revolutionairen waren het niet; politiek 
waren zij benedenmaats en toch hebben zij een begin ge-
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maakt aan een mentaliteitsverandering, een bewustwording. 
Zo hebben zij een prae-revolutionair klimaat geschapen. Al
les wat er in de officiële politiek van beklijfde was: een 
provo in de gemeenteraad van Amsterdam en de oprichting 
van een partij, die een vleug van het nieuwe briesje in de 
zeilen nam, maar inzake vernieuwing niet meer weet op te 
brengen, dan het voorstel om de minister-president te kie
zen en wat ander lapwerk aan de parlementaire demokratie. 
Kortom: fantasieloze opvolgers van een kleurig volkje, lang
zamerhand op het kussen zittende heren, die allang niet 
meer peinzen over opheffing van de partij, die hun dierbaar 
is geworden. 

In 1967 is in West-Duitsland de zogenaamde buitenparle
mentaire oppositie opgekomen, een zaak die in ons land en 
andere landen steeds nog aan gewicht wint. Deze beweging 
vond zijn oorsprong vooral in de kringen van studenten en 
jonge intellektuelen. Het is geen destruktieve passie of des
peraat nihilisme, dat de studenten drijft, echter ook geen 
hoogdravend idealisme, maar eenvoudigweg: vrees, vrees 
voor de gevaren, die op ons afkomen, vrees voor beslissin
gen, die ergens, maar ook nergens genomen worden en onze 
toekomst bepalen zonder ons over ons. De belangrijkste stoot 
tot de oppositie in de Bondsrepubliek werd gegeven door de 
'Empfehlungen des Wissenschaftsrates für die Hochschul
Reform (1966)'. Dit stuk bewees de studenten in één klap, 
dat de ideeën omtrent de hervormingen van het hoger onder
wijs geheel afhankelijk waren van de heersende visie op de 
maatschappij. Alle veranderingen, die werden voorgesteld, 
hadden kennelijk ten doel op nog effektievere wijze dan voor
heen vakmensen, 'vakidioten' op het gebied van bestuur en 
techniek af te leveren ten bate van de heersende orde, mani
pulatoren om de mensen aan het systeem aan te passen, in
genieurs om het nog soepeler, nog gestroomlijnder te doen 
funktioneren. De kommissie, die de Empfehlungen had voor
gesteld, was dan ook samengesteld uit vertegenwoordigers 
van het kapitaal en gevestigde universitaire autoriteiten. 
Deze ontdekking maakte de studenten akuut bewust van een 
vervreemding. Is studie dan geen weg tot zelfverwerkelij
king? Wil studie niet voeren tot verheldering, tot kritiek, 
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tot kreativiteit? Wil de universiteit geen kweekschool zijn 
van echte kultuur, van waaruit het bestaande in het licht 
der komende humaniteit wordt gezien? Hadden de studen
ten tot op dat moment kunnen denken, dat het in de we
tenschap gaat om de mens en de menselijkheid, en de toe
komst van beide, nu werd het hun pijnlijk duidelijk, dat de 
wetenschap hen niet mocht helpen op hun weg naar mon
digheid en vrijheid. Zo werd het gewraakte stuk het signaal, 
dat er iets grondig mis was: de overgeorganiseerde technische 
civilisatie en haar monodimensionale inertie, haar automa
tisme bleken het grote gevaar, dat de menselijkheid bedreigt. 
Het zijn niet de totalitaire tirannen en niet de dreunende 
ideologieën, neen, het vileinste gevaar komt sluipend aan op 
kousevoeten, het zijn de geoliede superindustriele maatschap
pij en de ekonomische noodzaak, die ons wurgen. 

Hier moeten wij de naam van de duits-amerikaanse filo
soof Herbert Marcuse noemen. Hij was het vooral, die de 
kontesterende studenten inzicht gaf in het objekt van hun 
protest, het eendimensionale systeem der industriele orga
nisatie. Het is niet mogelijk ook maar van verre aan Mar
cuse recht te doen, als wij hier een paar gedachten van hem 
proberen weer te geven. Er zitten, volgens hem, in ons mo
derne, industriele systeem grote menselijke mogelijkheden: 
er is zeer veel meer geluk en een veel hogere mate van vrij
heid mogelijk dan er in feite is verwerkelijkt. Waarom is 
dat niet het geval? Omdat onze civilisatit wel zwanger gaat 
van utopie, maar het kind in haar schoot dreigt om te bren
gen. Het systeem doorkruist zijn eigen mogelijkheden: het 
brengt niet wat het brengen moet, omdat het systeem zelf 
zijn eigen progressieve potenties in de weg staat. Marcuse 
noemt deze remming de eendimensionaliteit van het systeem, 
dat voortdurend zichzelf reproduceert en in een kringetje 
ronddraait. Wij produceren koelkasten en kanonnen, auto's 
en blikgroenten, steeds meer, steeds beter, steeds groter, steeds 
verfijnder, in massa's en nog eens massa's - het gaat maar 
door. Voor deze produkten moeten er afnemers zijn: konsu
menten. Die moeten eten wat de pot schaft en gebruiken 
wat de fabriek maakt. Met de ijzeren regelmaat van de tech
nologisch-ekonomische noodzaak rollen de produkten van 
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de band. De reklame brengt ze aan de man. De konsu· 
ment wordt gedwongen uit het gegeven assortiment te kie
zen, schijnbaar in vrijheid, in werkelijkheid wordt hij ge· 
manipuleerd en worden de behoeften hem aangepraat. Hij 
komt aan zichzelf, aan zijn menszijn, aan zijn diepere ver· 
langens niet meer toe. Hij weet niet beter, of hij begeert niet 
meer en niets anders dan wat op de jaarbeurs van de moder· 
ne tijd wordt aangeboden. 

Zulk een konsument is een slechte homo politicus. Hij 
heeft zijn menselijk ik verloren, hij is een brok fysieke beo 
geerte geworden. Ongetwijfeld zou in een wereld, waarin de 
politieke wil gedragen werd door bewust levende en streven
de burgers, deze wil gericht zijn op vrede en geluk van al· 
len. Politiek zou er de kunst zijn om vanuit het mogelijke 
naar het (nog) onmogelijke te streven. In onze wereld ech
ter geldt, dat geluk voor allen een 'utopie' is, onhaalbaar, 
een illusie. Alsof het er in potentie niet reeds in zou zitten I 
Daartegenover is de waanzin van Houston al realiteie de 
onhaalbare maan is gehaald I Goed, het heeft miljarden ge
kost, maar er heeft een mens op de maan gelopen. Het hu
mane is onhaalbaar geworden, terwijl waanzinnige prestige
objekten worden verwerkelijkt. De maan is haalbaar. Eten 
voor India niet. De wereld, waarin dat zo is, is onze demo
kratische wereld, onze welvaartsmaatschappij, die groeit en 
bloeit op de ruggen, op de lijken van onze medemensen in 
de ontwikkelingslanden. Marcuse heeft gelijk, als hij stelt, 
dat wij het kritische denken, het menselijk hopen en -
voegen wij toe - het messiaans verlangen gekortwiekt heb
ben, zodat de mens verwordt tot een geknechte van het sy
steem, een muis in de tredmolen, een fantasieloze gebruiker. 

Het zal geen verwondering baren, dat deze zelfde Marcuse 
de studenten bepaalde bij de broodnoodzakelijke solidari
teit met de revolutionaire bewegingen in de arme landen. 
Het gaat niet aan, in het rijke noorden op te komen voor vrij
heid en kreativiteit, voor spel en eros, zonder te beseffen, 
dat zulke dingen voor tweederde van de mensheid nog heel 
ver weg zijn. Daar, in het zuiden, zal eerst nog een begin ge
maakt moeten worden met de materiële bevrijding. Zonder 
kollektieve discipline en autoritaire leiding zal men daar 
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geen stap verder komen op de weg der omwenteling. Daar
om roept Marcuse de studenten op, de grotere individuele 
vrijheid, de speelruimte, waarvoor zij vechten binnen het 
kapitalistische systeem, niet als een luxe te konsumeren (ook 
vrijheid kan tot konsumptieartikel worden verlaagd, ook 
eros!), maar haar in de eerste plaats te zien als vrijheid, als 
verlof om een homo politicus te zijn, die met de proleten 
van deze wereld solidair is. De machthebbers van het noor
den moeten goed weten, dat er in de metropolen van het 
kapitalisme partijgangers der armen zijn, solidair met de 
uitgebuiten op leven en dood. Deze wetenschap moet de 
gevestigde orde blokkeren in het maken van amok, als het 
uur van de revolutie heeft geslagen. Alleen deze pressie van 
binnenuit kan de machthebbers ervan weerhouden naar de 
uiterste middelen te grijpen in de anti-guerilla; zij alleen 
kan het klassen- en rassenkonflikt zo scherp aanmelden, dat 
een afleidingsmanoeuvre, waarbij de partijen worden ver
zoend ten bate van de strijd tegen een gemeenschappelijke 
vijand, onmogelijk wordt. Alleen het doorstrijden en door
lijden van de klassentegenstellingen in een revolutionair pro
ces kan op langere termijn een vrede stichten, die geen ka
moeflage van tegenstrijdige belangen is, maar expressie van 
gerechtigheid in de verhoudingen. In deze kontekst moeten 
demonstraties tegen de amerikanen in Vietnam, demonstra
ties voor Black-Power, akties voor de ontwikkelingslanden, 
betogingen ter gelegenheid van Guevara's sterfdag worden 
gezien. Wie ze uit dit verband losmaakt, vervalst de motieven 
van de kontestanten. 

Deze aanduidingen van wat de buitenparlementaire oppo
sitie bezielt en van wat achter de wil van de studenten om 
de universiteiten te demokratiseren zit, moeten voldoende 
zijn. Wie de studentenprotesten afdoet als uitingen van las
tige pubers en losgeslagen adolescenten, gaat zich te buiten 
aan psychologisme. Alleen wie ziet, dat er hier een werkelijke 
zorg om de toekomst heerst en dat het protest uit diepe 
verontwaardiging en teleurstelling opkomt, zal er wat van 
kunnen begrijpen. Er wordt neen geschreeuwd tegen een sy
steem, dat ons inderdaad onvermijdelijk naar de ondergang 
zal voeren. Als deze generatie geisoleerd wordt, haar aan-
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driften gewurgd, dan ziet het er somber uit. Bij vele jonge
ren zijn er reeds tekenen, dat zij de moed hebben opgegeven 
en alleen nog protesteren om aan de drang van het hart toe 
te geven, zonder nog voor een zier te geloven dat het zin 
heeft. Daarom vluchten velen in een religieuze wereld, ge
laten dromend van blauwe verten, in het bitterzoete gevoel 
van gelijk te hebben. Men mediteert - of men gebruikt soft, 
of zelfs hard drugs: middelen die een 'exodus-naar-boven', 
maar daarna een terugval in de harde realiteit bewerken. Of 
men sticht een alternatieve kabouterwereld, een sprookjes
maatschappij, die als een reuzenpaddestoel zal opschieten op 
de mestvaalt van het bestaande. Hippies roepen: make love 
not war, getuigen van flower power, maar zij worden bij tijd 
en wijle in elkaar gehengst door het gevestigde gezag. Voor 
de zachte kracht der liefde is geen plaats in een wereld van 
geweld. Ook is er de omgekeerde wereld van de black mus
lim: zwart is goed en blank is slecht, geen sprookjeswereld, 
maar een wereld waarin de rollen zullen zijn omgedraaid en 
de bordjes verhangen, een wereld van geweld, maar met de 
knecht van gisteren als heer. 

Tegen al deze revolutionaire en semi- of pseudo-revolu
tionaire verschijnselen in, uit angst, zijn voorrechten te ver
spelen, uit angst voor wat voor hem de chaos is -, zegt de 
bourgeois te willen opkomen voor geleidelijke verandering, 
voor evolutie. Maar hij heeft zijn geloofwaardigheid verlo
ren. Want het is de bourgeois, die de vreedzame evolutie on
mogelijk gemaakt heeft en daarmee de gewelddadige revo
lutie onvermijdelijk. Revolutie is de plotselinge doorbraak 
van een gestremde ontwikkeling. Ten diepste wordt hij ver
oorzaakt door hen, die de stremming in stand houden en dat 
zijn degenen, die belang hebben bij de status quo! En dat 
zijn zij die wat te verliezen hebben: de rijken! de machtigen! 

In de diakonie, de dienst van de christelijke gemeente gaat 
het om de solidarisering en identificering van deze gemeen
te met Christus' minste broeders (Mt. 25: 40, 45) .Natuur
lijk is het handelen van de gemeente, als het goed is, hele· 
maal en altijd: diakonie, dienst. Gewoonlijk echter verstaan 
wij onder diakonie in bijzondere zin, dat de gemeente, hen 

28 



die fysiek en materieel gebrek lijden bijspringt en helpt. De 
gemeente dient er altijd weer op uit te zijn om de hand te rei
ken aan ieder die gebrek lijdt, in zijn recht aangetast, ver
waarloosd wordt, gevangen, geminacht, verlaten, geschuwd, 
vervolgd wordt, op de vlucht is, bedreigd wordt, gefaald 
heeft. Juist omdat het in de diakonie gaat om konkrete 
nood, materieel gebrek en fysiek lijden, wordt het duidelijk 
dat het evangelie opkomt voor de hele mens en geen zaak 
van ideeën, van gevoelens, van morele aanspraken is. Al 
komt in de rcipgorde de geest voor de materie, de ziel voor 
het lichaam, de waardigheid voor het geluk, de gemeente 
weet, in de volgorde gaat het juist eerst om het fundamen
tele: de materie, het lichaam, het geluk. 

Dit betekent dan echter ook meteen, dat de diakonie zich 
politiek niet afzijdig kan houden. In de kerkorde van de 
hervormde kerk wordt dit ook wel erkend, als er staat -
zowel in de versie van 1951 als van 1968 - dat 'het diakonaat 
gestalte krijgt in het dienen van de kerk, in haar taak van 
overheid en samenleving te wijzen op haar roeping ten aan
zien van de sociale vraagstukken de gerechtigheid te be
trachten'. Op deze formuleringen is heel veel af te dingen, 
maar hoe dan ook, het diakonaat wordt althans in de 
kontekst van de politieke dienst der gemeente gezet. En dat 
is goedl 

Niet dat de gemeente en haar diakonie zich -zullen inzet
ten voor een bepaalde maatschappij filosofie, maar wel dat 
zij die kritisch en vol verwachting begeleiden. De gemeente 
doet niet aan partijpolitiek, maar trekt wel politiek partij 
en wel voor de armen, de vernederden en vertrapten. Zij is 
partijganger der armen, vriend der proleten, metgezel van 
de verlatenen. De diakonie is derhalve niet politiek neutraal. 
Kan dat niet zijn, want door de praktijk stuit zij op de gren
zen en beperkingen van haar eigen werk, blijkt zij op een 
bepaald moment machteloos te zijn, want de nood der enke
ling wordt verregaand bepaald door de wanorde in onze 
maatschappelijke verhoudingen. De diakonie mag daar niet 
blind voor zijn. Zij mag er ook niet over zwijgen, zij mag er 
zich niet aan onttrekken. De maatschappij met zijn onrecht 
(twee van de drie mensen lijden honger) is een zaak waar 
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wij met zijn allen verantwoordelijk voor zijn. Juist ook de 
gemeente zelf is daar schuldig aan met haar lange verleden 
en beschamende heden van kollaboratie met de machtheb
bers. De diakonie zou haar ruimte en zin verliezen als zij 
geen maatschappij-kritiek zou mogen en willen uitoefenen. 
Zij dient de gemeente door haar op te roepen haar stem te
gen onrecht en uitbuiting te verheffen, ook als deze oproep 
voor de kerk zelfkritiek, schulderkenning en bekering be
tekent - en dat betekent hij! De diakonie is radikaal, zij le
nigt niet alleen de gevolgen van het kwaad, maar zij grijpt 
er ook de sociale wortels van aan. Zoals echter reeds in ons 
eerste hoofdstuk gezegd: partijkeuz~ voor de armen bete
kent konkreet: partij name voor de eigen tegenbeweging der 
armen. De diakonie moet zo eerlijk zijn te erkennen, dat het 
proletariaat zelf pas effektief paal en perk heeft gesteld aan 
de uitbuiting en knechting, doordat het, tot bewustzijn van 
zijn macht gekomen (door de boodschap van Marx) zijn 
eigen zaak ter hand nam. De diakonie kiest niet voor het 
socialisme, maar wel gunt zij het de eer die het toekomt en 
kan zij de zaak van het socialisme vanuit haar roeping ver
staan, ja wellicht beter verstaan dan het zichzelf begrijpt. 

Met het verwijzen van overheid en samenleving op haar 
roeping is het dan ook niet gedaan. Van de diakonie der ge
meente wordt gevraagd een direkte solidariteit met het we
reldproletariaat, in goede en kwade dagen, à tort et à travers. 
Er is veel op de arme af te dingen. Hij is niet alleen arm 
(zoals in de kerstverhalen: arm, maar ingoed en braaf), 
doch verpauperd, verloederd, moreel aan lager wal, agres
sief, rankuneus. Zo'n desperado is tot alles in staat. En wij 
weten het. De diakonie, die weet heeft van de rechtvaardi· 
ging van de goddeloze en daar zelf uit leeft, breekt daarover 
. niet de staf. Zij oordeelt niet, zij veroordeelt niet. En de mo
rele betweters slingert zij Jezus' woord in het gezicht: wie 
zonder zonde is, werpe de eerste steen! De diakonie, die van 
eigen schuld weet, die weet dat de kerk de religieuze vlag is 
op de maatschappelijke modderschuit, de behoedster van de 
moraal der zelfrechtvaardiging -, de diakonie beseft, dat wij, 
rijken, wij, machtigen, deze desperado gemaakt hebben: hij 
is ons produkt. Zij beseft, dat wij, de morele ontreddering 
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van de arme ziende, in de spiegel kijken, waarin onze eigen 
traagheid, ons eigen egoisme gereflekteerd wordt. Nostra 
culpal Daarmee is het geweld, de agressie, de rankune van de 
arme niet goedgepraat. Het goed te praten zou diskriminatie 
zijn. Maar wel is het vergefelijk in vergelijking met de zonde 
van de rasja, de geweldenaar, die met opgeheven hand in
gaat tegen de geest der heiliging. 

Als dit alles zo is, dan kan en mag de diakonie zich niet 
vergenoegen met rode-kruisdiensten binnen de gevestigde 
orde, want dan was zij aan het bestaande vervallen, maar 
heeft zij een onmiddellijke taak ook in strukturele aange
legenheden. Vroeger dachten wij verantwoordelijkheid te 
dragen binnen de strukturen, nu weten wij ook voor de 
strukturen zelf verantwoordelijk te zijn. Dat de mens verre
gaand door de organisatorische strukturen wordt bepaald, 
is geen reden om te vertwijfelen, maar om onmenselijke 
strukturen te humaniseren. Daarom is het goed dat de dia
konie met zijn neus op de maatschappelijke feiten wordt ge
drukt. De diakonie mag zich niet aan de verantwoordelijk
heid onttrekken, nieuwe strukturen van samenleven te hel
pen opbouwen en oude af te breken, om daarmee plaats te 
maken voor nieuwe. 

Opmerkelijk is, dat in de jongste tijd ook het maatschap
pelijk werk, dat in veel plaatsen van de diakonie uitgaat, 
steeds scherper oog krijgt voor de sociale oorzaken van de 
nood die het ontmoet. Wij zien daar dan ook het accent 
verlegd worden; de noodzaak van social action, van maat
schappijkritiek, ja van subversief ageren krijgt nadruk, meer 
en meer gaat de werker gemene zaak maken met zijn kliën
ten, zelfs met bewust geformeerde pressiegroepen van kliën
ten (bijv. krotbewoners, ontslagenen, gastarbeiders), tegen 
het systeem, waarvan zij slachtoffer zijn. 

Als de diakonie gaat beseffen, dat zij ook een taak heeft . 
naar binnen, in die zin, dat zij de gemeente moet stimuleren 
en voorbereiden tot haar dienende taak, dan zal zij moeten 
bevorderen, dat de gemeente wordt bevrijd uit haar ver
strengeling met het vigerend bestel, uit haar bourgeoise in
stelling, haar deelname in de konsumptie. Want dan alleen 
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kan de gemeente doen, wat zij doen moet, als zij een con
juration messianique, een samenzwering tegen onrecht en 
uitbuiting wordt, die trouw heeft gezworen op het vaandel 
van de koning der armen. Met deze messiaanse dynamiek 
echter verdraagt zich niet, dat het de kerk om zichzelf zou 
gaan, dat zij zich als instituut de conditio sine qua non van 
het geloof zou achten -, het zal haar uitsluitend om de 
ander moeten gaan, om wie het Jezus Christus ging en gaat. 
Zo een diakonaal-bewuste gemeente zou er heel anders uit
zien, dan wat zich nu als Kerk presenteert. 

Een gemeente, die werkelijk solidair is met de ontrechten, 
zal ook voor hen opkomen. Zo een gemeente weet, dat het 
haar op een bepaald moment verboden is, alleen maar te 
will~n lijden. Er is een lijdenswil, die vlucht is voor verant
woordelijkheid. Als een tyranniek machtssysteem de mensen
rechten bij voortduur met voeten treedt, - dan dient deze 
macht te stuiten op de aktieve tegenstand van de gemeente. 
De gemeente komt op voor het recht van verzet, - als het 
moet met de wapenen. Zo wordt dan de machthebber, die 
tot rasja is verworden, tot de orde, tot Gods orde geroepen. 
Deze machthebber heeft, op zijn beurt, recht op dit verzet, 
al zal hij er niet van gediend zijn. De gemeente maakt zich 
aan de ontrechte schuldig als zij de dingen over haar kant 
laat gaan, maar ook aan de geweldenaar, die het onrecht 
pleegt. Wij bevinden ons echter, God-zij-dank, niet voort
durend in deze uiterste situatie, al konden wij er wel eens 
nader aan toe zijn dan velen van ons beseffen. Het zou een 
goede zaak zijn, als wij ons wat meer verdiepten in wat de 
gemeente in haar diakonie, als passief en aktief organisme 
van de Messias in wezen is en heeft te zijn. Aan de pericoop 
over de overheid in hoofdstuk 13 van Romeinen gaat een 
woord vooraf, dat wij niet mogen overslaan: laat u niet over
winnen door het kwade, maar overwint het kwade door het 
goede (12 : 21). Wat is 'het kwade'? Het is de vijandschap 
tussen de rassen, de klassen en de sexen Oood en Griek, 
slaaf en vrije, man en vrouw). Hoezeer deze tegenstelling er 
in de maatschappij, in de 'wereld' en in zoverre ook in de 
gemeente is, in de gemeente is zij er toch niet, want in de 
Messias wordt en is zij overwonnen. Het messiaanse organis-
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me neemt deze tegenstelling in zich op, lijdt eraan, vecht 
ertegen, en doorbreekt haar - dat is haar passie en aktie. 
Dat is de gave der verzoening. Verzoening ligt aan gene zijde 
van het lijden. Als de gemeente voor dit lijden vlucht, pro
beert zij haar verantwoordelijkheid te ontlopen. Op de over
heidspericoop volgt een ander woord: zijt niemand iets schul
dig dan elkander lief te hebben, want wie de ander liefheeft 
heeft de tora vervuld. Alleen zo een gemeente, die zelf kiem
cel is (desem) van the world to come, zal in het uiterste 
moment met recht en rede oproepen, in het geweer te tre
den tegen inhumane machthebbers, tegen onmenselijke sy
stemen en - als het nodig is - aan de revolutie haar stem 
niet onthouden. Het is de opdracht van de diakonie de 
gemeente aan deze dingen te herinneren. Een diakonaal-be
wuste gemeente zou veel dichter staan bij de kontestanten 
en rebellen dan de empirische gemeente -, zij zou in deze 
vreemde verschijnselen tekenen zien, tekenen van de tijd. 

Mag ik dit hoofdstuk eindigen met een citaat van dezelf
de man, die ik boven aanhaalde, K. H. Miskotte. Deze zegt 
in zijn laatste boek, Miskende Majesteit: 'Het is werkelijk 
waar wat Karl Barth in verband met Iwan Karamasoff ge
zegd heeft: er is geen geloof in God mogelijk zonder protest 
tegen de grondstrukturen van de wereld, maar ook het om
gekeerde is waar: er is geen protest tegen de grondstruktu
ren van de wereld mogelijk zonder geloof in God (p. 91). 
(Want:) Deze God, laat ik het nu eens kras zeggen, is niet 
de God van het bestaande, maar van het komende. Hij is 
niet de God van het geldende, maar van het revolutionaire. 
Hij toch is zelf revolutionair: in de wereldgeschiedenis, ook 
geestes-historisch gesproken, is Hij de grote revolutionair 
(p. 128). - Maar dan moet het uit zijn met onze lamlendig
heid en traagheid, onze onwilligheid en berusting, dan moe
ten wij hoop hebben en, misschien op betere gronden dan 
zij zelf, meedoen met allen die zich inzetten voor de proleten 
van deze wereld en die beseffen dat vrijheid geen lastige luxe 
is, maar de vrijheid om met een goed geweten, hopend op 
vergeving, op genade en ongenade lot- en weggenoot te zijn 
van de Messias, die zich verbergt in de achterbuurten, de 
krottenwijken van onze zogenaamd welvarende wereld. 



AVANTGARDE VAN GODS REVOLUTIE 

·'Ik doop u in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige 
Geest', luidt de doopformule. Ik vermoed dat de meeste 
mensen deze woorden zo verstaan, dat de predikant of prie
ster de dopeling namens God doopt. Eigenlijk - zo denkt 
men - doopt God, degene die de doop voltrekt is een soort 
medium, dat handelt in de naam van de Drieenige. Het is 
tegen dit misverstand, dat scherp moet worden gewaar
schuwd. Er wordt niet namens Jezus gedoopt. De kerk is 
geen heilsinstituut. Zij handelt niet in naam van God. Het 

• Opmerking: dit hoofdstuk is een aktualisering van Kar! Barths, 
Kirchliche Dogmatik IV 4 (Fragment). 



subjekt, het onderwerp van de doop is niet God, niet de 
priester namens God, maar de dopeling zelf, tezamen met 
de gemeente. De doop is een disciplinaire eed, een eed van 
trouw, die de mens aflegt in handen van de christelijke ge
meente en zo treedt hij toe tot de conjuration messianique. 
Deze daad van dopeling en gemeente is een respons op het 
nieuwe begin, dat God met mens en wereld gemaakt heeft 
in de Messias Jezus. De dopeling stelt met de gemeente sa
men een teken van verwachting: hij ziet uit naar de Vader, 
de God van Israel, de Zoon, die jood en heiden, slaaf en 
vrije, man en vrouw tot één lichaam verzoent en de Heilige 
Geest, die mensen van alle tijden en plaatsen inspireert. Gods 
daad gaat aan de doop vooraf. Het is God, die de dopeling 
heeft aangedaan met messiaanse geestdrift, met verlangen, 
met geloof. Het is God die de dopeling met Geest en Vuur 
heeft gedoopt. Die doop is Gods eigen werk. Maar de doop 
met water, die wij mensen voltrekken, is geen sakrament, 
hij is mensenwerk. Door de waterdoop legt de mens een eed 
van trouw af, hij bindt zichzelf door zijn doop aan de be
slissing, die hij heeft genomen. Hij bindt zich, d.w.z. hij 
stelt een teken, dat onuitwisbaar is, een onbetwistbaar feit, 
dat hij niet kan ontvluchten. Hij doet een beroep op de 
gemeente hem aan deze eed te houden. Hij laat zich niet 
dopen, omdat hij zo zeker is van zijn geloof, maar juist om
dat hij de tucht van de gemeenschap, de discipline van de 
broederschap nodig heeft, om op het beslissende uur staan· 
de te blijven. De gemeente is ook subjekt: zij erkent het ge
loof van de dopeling, zij neemt hem aan, als ook een weg· 
genoot van de Messias. De doop is het onbetwistbaar teken 
hiervan, zichtbaar, materieel; er zit echter geen enkele ge
heimzinnige kracht in het doopwater. Alsjeblieft geen sym· 
boliek met het water I Het teken is: een lichamelijke wassing 
met water. Daarin wordt de metanoia, de bewustzijnsveran
dering, de bekering van de dopeling uitgedrukt; hij geeft 
zijn oude leven, zijn 'oude adam' op, levert hem uit aan het 
graf, en staat op tot een nieuw, een ander, een messiaans 
leven; hij is een door Gods geest opnieuw geborene. Niet 
zo, dat door de doop zelf het oude leven tot verleden wordt 
gemaakt, maar: omdat de dopeling door" Jezus van zijn 
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vroeger, traag, hooghartig, leugenachtig bestaan is afgehol
pen, en omdat hij in Hem anders, vol hoop, vol vertrouwen, 
vol liefde is geworden, daarom stelt hij het teken van de 
doop, als een begrafenis, waarbij gemeente en dopeling af
scheid nemen van het dode en dodige verleden om zich te 
richten op de levende toekomst. Dáárom wordt er gedoopt 
in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. 
Dat betekent niet: namens, maar: de doop geschiedt op de 
naam van jezus, met het oog op Hem, door wie de dopeling 
is aangesproken en die ook zelf door de dopeling wordt aan
geroepen. 

Er kan geen twijfel aan zijn, dat tot de doop, zo opgevat, 
de mens alleen in mondigheid en verantwoordelijkheid kan 
toetreden .. Het is bij uitstek een daad van hoge bewustheid, 
het teken van de metanoia, de zinsverandering, te stellen en 
in de voetstappen van jezus te treden. Het is een radikale 
en onherroepelijke stap, de dopeling weet het, moet het we
ten. Hij geeft zich met deze akte van belijden in handen van 
de God-boven-god, de gans Andere, die in jezus Christus 
bezig is zijn grote omwenteling te voltrekken. De doop is een 
eed van trouw aan dit werk van God, een vaandeleed waar
door de dopeling zich voegt bij de Militia Chris ti, de avant
garde van Gods revolutie. De doop is een positiekeuze met 
betrekking tot de wending van de wereldgeschiedenis, die 
plaats gevonden heeft in Israel en jezus' levensverhaal, als 
kulminatie daarvan. De gemeente van jezus is er, zoals Mis
kotte terecht zegt, om jezus' geschiedenis als haar eigen ge
schiedenis te verwerkelijken. Niet om geloofwaardig te evan
geliseren, maar om realiter getuige te zijn, dat is: met de 
Messias te vallen en op te staan, met hem te lijden en te 
overwinnen, met hem te sterven en te leven. De doop is 
daarom ook een daad van hoop, een gebed om een goed ge
weten, een teken van de redding waarmee God deze wereld 
zal redden. De doop is een daad van mondigen, maar veel 
meer nog is hij de daad, waarmee een mens tot zijn eigen 
mondigheid besluitl Want hij is de akte van toetreding tot 
de messiaanse kopgroep, de 'elite' (gevaarlijk woord), die de 
moed grijpt in deze wereld vóór te gaan om de wegen van 
de misjpat te zoeken, door tsedaka te betrachten en die de 
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revolutie van God gestalte geeft in haar geschiedenis. De 
gemeente is er om te gelóven, dwars tegen alle défaitisme en 
kwade trouw in, te hopen, boven alle wanhoop uit, en lief 
te hebben, temidden van alle haat. Wie zich laat dopen 
engageert zich tot deze mondigheid, bindt zich aan deze 
vrijheid, aan dit existeren voor anderen, aan de navolging 
van de grote Plaatsbekleder. 

Nu beseffen wij ook, wat een onvoontelbare ramp de his
torische keuze der kerk voor de kinderdoop betekent. In 
deze keuze balt zich de onmacht der kerk, haar verlooche
ning en verraad samen. De onmondigendoop (kinderdoop) 
is hèt symptoom, waaraan de dodelijke ziekte der kerk is te 
onderkennen. Met de kinderdoop namelijk staat en valt het 
corpus christianum, het christelijke westen, de ideologie der 
eenheid van kerk en staat, van kerk en maatschappij en 
volk, een bestel waaruit ook de reformatie niet de moed had 
zich los te maken. Christenzijn is in dit klimaat een vanzelf
sprekendheid. Wie bang is voor de sekularisatie, wie het 
christendom wil redden, moet vooral aan de kinderdoop 
vasthouden. Maar wie zich afvraagt, hoe de kerk een mobiele 
samenzwering, een alerte kopgroep kan worden, zal tegen 
het bijgeloof van de kinderdoop hartgrondig moeten protes
teren. Het gaat er in onze en in alle tijden om, een kleine 
groep levende vreemdelingen, levendige nonkorformisten te 
verzamelen, die het oog vestigen op Jezus, de voleinder van 
dat geloof, dat het bewijs is van de dingen die men (nog) 
niet ziet en de zekerheid van wat men hoopt, en die zich 
tot navolging van dezen Man, op zijn weg, in zijn werk, ver
binden en verplichten. Zo alleen kan de gemeente haar ver
zoeningsdienst, haar diakonie aan de wereld vervullen. Alle 
andere dromen van kathedralen en volkskerken zijn religi
euze fantasterij, ten diepste gewijd aan menselijke zelfver
ering. Barth heeft in zijn voorwoord het paradoxe vermoe
den uitgesproken, dat de rooms-katholieke theologen hem 
misschien nog eerder gelijk zullen geven dan protestanten. 
Inderdaad, soms lijkt het erop dat de katholieke kerk bezig 
is een revolutionaire avant-garde te worden (- en de kom
munistische partijen impotente kerken, voegde Fidel Castro 
eraan toe). Alleen een gemeente, die niet opgaat in de maat-
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schappij, die niet samenvalt met het volk (of samen wil val
len), die niet de religieuze waarborg van de politieke orde 
is, maar die uit dit alles is weggeroepen (ek-klesial) om er 
vandaaruit middenin te staan als messiaanse getuige, zal 
ophouden te berusten in het bestaande onrecht. Alleen een 
gemeente, die de doop tot mondigheid en verantwoordelijk
heid praktizeert en de door haar erkende leden onder de 
discipline van de eenmaal ontvangen verlichting vasthoudt, 
ze onder de tucht houdt, alléén zo een gemeente zal in staat 
zijn een kritisch-solidaire partner te zijn voor anderen, die 
op hun wijze aan het bestaande lijden, ertegen in opstand 
gekomen zijn, die het geloof in de status quo verloren heb
ben -, alleen zo een gemeente heeft een boodschap aan de 
revolutionairen. Alleen zo een gemeente zal in wat sommige 
rebellen in Zuid-Amerika, sommige negers in de V.S., een 
handvol hippies en demonstranten, vijf kabouters en ette
lijke studenten beweegt een ritseling kunnen herkennen van 
het pneuma dat waait waar het wil. Alleen zo een gemeente 
zal op dit punt kritisch kunnen zijn en niet met allerlei 
wind van leer, storm van ideologie meedraaien. Alleen zo 
een gemeente zal eindelijk ophouden te vragen, of de kerk 
nog wel toekomst heeft (en wat er nog in zit, minimumlij
ders die we zijn), maar zal geheel en al opgaan in haar 
dienst aan de wereld, aan haar leden en haar toekomst, -
in liefde en hoop. 

N u zouden wij geen goede nederlandse theologen zijn, als 
wij niet ook een gevaar en bezwaar zagen. En wel: ontstaat 
er zo geen farizese kerngemeente, een élite, die de tegenstel
ling tussen kerk en wereld zal vergroten? Dat is typisch 
konservatief gesteld. De gevaren van het bestaande worden 
en bagatelle genomen, terwijl de kwade kansen in de voor
stellen tot vernieuwing breed worden uitgemeten. Laten we 
houden wat we hebben, want je weet nooit wat je krijgt. Wij 
gaan ons zorgen maken over het gevaar van perfektionisme, 
terwijl wij tot over de oren in het moeras van vormloosheid 
en inhoudsverlies zitten. Ik citeer nog een keer Miskotte, 
uit een vraaggesprek met Puchinger. Miskotte noemt daar 
tien punten i.v.m. de toekomst van kerk en christendom -, 
al interesseert hem de vraagstelling weinig, hij is zo vriende-
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lijk de gestelde vraag toch te beantwoorden. Ons interesseren 
hier de eerste vier punten. Ze luiden: 

1. Ook ik verwacht een nog verdere reduktie van de aktie
radius van de kerk en het christendom. 

2. Men kan hopen, dat deze reduktie de waarachtigheid en 
de kwaliteit van kernen ten goede komt. 

3. Ik meen, dat we naar kleinere parochies toe moeten, met 
een werelds leven, vanuit die kernen genormeerd. 

4. We moeten tot een nieuwe élite komen, op alle leidende 
posten. (Kennelijk is hier niet een specialisten-élite be. 
doeld, maar een élite naar de geest, die de kernen kan in
spireren en leiden). -

Hieraan behoef ik nauwelijks een woord toe te voegenl Hier 
is een dringende vraag, een beslissende konditie aan de kerk 
gesteld, die praktisch zo kan worden geformuleerd: 

a) Kunt u nog langer de verantwoording dragen voor de 
vigerende dooppraktijk, die de onmondigheid van de , 
gemeente principieel in stand houdt en blijvend be
vordert? 

b) Welke maatregelen denkt u te nemen, om een begin te 
maken aan het kureren van deze misstand (maatregelenl, 
geen kompromissen, waarbij het afwijkende repressief ge-
tolereerd wordt.) ? . 

Als op deze beslissende voorwaarde geen inhoudelijk ant
woord komt, als wij niet in staat en bereid blijken hier ein
delijk aan onze roeping gehoorzaam te worden, dan kan het 
niet uitblijven, of de leerlingen van Jezus worden, door dè 
inspiratie van de geest, buiten de kerkfonnaties g~dreven~ .. 
niet omdat zij van God en zijn roepstem vervreemd zouden 
zijn, integendeel! Dit proces is al gaande. Vandaar dat ik dit 
dringend appel van Barth en Miskotte nog eens krachtig wil 
onderstrepen. Juist dezer dagen bereikte mij het stuk, waar- . 
mee de hervormde synode haar gesprekken met de 54 klas-, 
sikale vergaderingen opent. De vragen, die ter diskussie ,wór
den gesteld, zijn: 'Wie is God? Waar is God? Wat kunnen' 
en mogen wij van Hem weten? Heeft het (nog) wel zin over 
God te spreken en in Hem te geloven?' Ik laat nu terzijde 
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- kortheidshalve - de aanmerkingen vanuit de theologie, 
die op deze formuleringen kunnen worden gemaakt. God is 
geen objekt van ons kennen, laat staan van ons weten. Het 
stuk van de synode gaat verder: 'Wij kunnen ons moeilijk 
aan de indruk onttrekken, dat menselijkerwijs gesproken, de 
jaren 70 beslissend zullen zijn voor de toekomst van de Ne
derlandse Hervormde Kerk, voor die van de gemeenschap 
der kerken hier te lande en misschien zelfs voor de kerk in 
het algemeen.' Daar heb je het weer: de zorg om het eigen 
voortbestaan! De vraagstelling is een soort Fehlleistung, 
waardoor ons gemis van pro-existentie onwillekeurig aan de 
dag komt. Het voortbestaan van de kerk is het motief voor 
de vragen omtrent God, alsof kerk en geloof samenvallen. 
Of moeten wij de vragen niet ernstig nemen? Zijn ze een 
aanloop tot apologie misschien?" In ieder geval zijn het, 
theologisch gesproken, slechte vragen. Er is maar één ding 
nodig - en er is ook maar één vraag: wat wil God, in wie 
wij geloven, in deze tijd met ons en van ons? Waar om een 
echte beantwoording van die vraag gebeden en gestreden 
wordt en er naar Gods stem geluisterd wordt, dáár is de 
gemeente een 'kern, die wijd ziet (Miskotte)'. Daar zal ook 
een gemeente zijn, die 'de behoefte te geloven in absolute 
waarheden, die de laatste jaren reusachtig is toegenomen 
(J. L. Heldring in de NRC van 27 juli '70)' tegemoet kan 
treden, niet met een onvergankelijk, onfeilbaar dogma, maar 
met de boodschap, dat er maar Eén goed is; het evangelie, 
dat ons bevrijdt uit de eenzaamheid van het absolutisme èn 
uit de eenzaamheid van het relativisme -, bevrijdt tot mon
digheid, tot verantwoordelijkheid. Maar, helaas, wij zitten 
met kerken, waarin - door een praktijk waarvoor onmon
digheid karakteristiek is - het merendeel der leden zich 
met recht en rede op zijn onverantwoordelijkheid kan be
roepen, terwijl de verantwoordelijken steeds meer tot rand
bewoners worden of zelfs buitenstaanders. Eindelijk moe
ten wij ophouden, de vrije werking van de Heilige Geest, 
die roept wie Hij wil, te doorkruisen met onze dooppraktijk. 
Geen wonder dat dan de inspiratie van de Geest zich van 
deze institutie terugtrekt en de messiaanse geroepenen bui
ten de muren zich ophouden. 
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De gemeente keurt het geloof van de dopelingen niet, 
maar erkent het en verbindt zich met ieder die in vrijheid 
tot het belijden van de Messias komt. Bij deze kern, bij deze 
'élite' is geen sprake van 'farizeïsme': de schapen worden 
helemaal niet van de bokken gescheiden; de gemeente zegt 
alleen maar 'ja' tegen de mens die voor zijn messiaanse roe
ping uitkomt en verbindt zich met hem, om hem bij te 
staan, als het op volhouden aankomt, om hem te bemoe
digen, als de courage zinkt, om hem het nog eens te zeggen, 
als hij het dreigt te vergeten. Zich laten dopen betekent ook, 
dat een mens tegen medegeroepenen zegt: sta mij bij, want 
ik meen het wel, subjf'ktief, maar ik kan altijd weer een 
terugval maken. De ernst van de doop is niet, dat de dope
ling het zozeer allemaal innerlijk-religieus meent, maar dat 
hij in foro publico een belofte aflegt, en zich stelt onder de 
tucht der eedgenootschap. Het is volkomen ter zake, wat 
een jonge japanse arbeider in zijn dagboek schreef: 'Ik liet 
mij niet uit geloof dopen, maar veeleer uit een onbestemd 
gevoel, want ik zocht naar verantwoording. Ik dacht, als ik 
eens op een hellend vlak raak, dan zal het feit dat ik ge
doopt ben mij een houvast bieden, een soort onzichtbare be
lofte, een verdrag dat mij bindt. Het waren ook niet bepaal
de diepe gedachten in de christelijke leer, die mij in het bij
zonder hebben getroffen of aangetrokken. Als de avond
school toevallig onder leiding van een of andere andere, ge
heel nieuwe godsdienstige gemeenschap had gestaan, dan 
zou ik waarschijnlijk aanhanger van deze sekte geworden 
zijn: - Zo innig is de solidariteit tussen gelovige en ongelo
vige. Iedere mens is, als mens, een christianus in spe, een 
gelovige in hope. Zo ziet de gemeente het mensdoml 

De doop is dan ook een daad van hoop: hij is een gebed 
om de parousie van de Heer. De gemeente beschikt niet over 
haar Koning (als over een dode of een dogma); zij heeft de 
toekomst niet in de hand. Zij heeft ook geen blauwdrukken 
van de world to come. Zij maant daarom haar revolutionaire 
makkers, die zo een behoefte hebben aan absolute waar
heden, jazeker, tot voorzichtigheid, tot. bescheidenheid, op
dat de fanatische ernst ,de humor niet overheerst, opdat het 
niet sektarisch toegaat. Want de gedoopte weet - juist ook 
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door zijn doop! - dat hij zelf de eerste is om op het beslis
sende moment Gods gang in de weg te staan. Hij weet, dat 
het geweten van de mens steeds opnieuw uit de doodsslaap 
moet worden gewekt, dat het verleden dagelijks moet wor
den afgezworen. Hij heeft geen vertrouwen in de toekomst, 
in het nieuwe Rijk, tenzij dat gewekt wordt door de belofte. 
Dat geheim heeft de gemeente (maar zij houdt het niet voor
zichzelf, zij roept het uit!) : de Messias heeft al overwonnen, 
weest getroost, bidden om het Rijk is kloppen en er wordt 
opengedaan. Alles hangt aan de Naam van de Vader, de 
Zoon en de Geest, op wiens naam gedoopt wordt -, de 
expansieve God, die alles zal zijn en in allen. Door de dyna
mis van Christus' opstanding, waardoor zijn geschiedenis 
in zijn blijvende aktualiteit manifest wordt en eens en voor
goed in het licht is gesteld, dat de dood het van de liefde 
verloren heeft, dat de ondergang het afgelegd heeft tegen 
de hoop en de vertwijfeling tegen het geloof, wordt de ge
meente opgestuwd tot gebed - dat is: tot handelen. Ge
doopt met messiaanse geestdrift, gaat zij de toekomst zonder 
angst, zonder fanatisme, ontspannen en vol humor tegemoet, 
vindt zij geen blijvende stad in de sociaal-politieke struktuur 
van oost of west, maar zoekt de toekomende, waar het Lam 
het licht zal zijn. Dopen is een daad van hoop, een gebeuren 
als teken: de gemeente wordt heengedragen over alle af
gronden heen en gered als teken en getuigenis van de red
ding der mensenwereld, zoals Noach - vader van joden en 
grieken, van mannen en vrouwen, van slaven en vrijen -
gered werd in de ark, als teken van Gods bedoelen en belofte 
voor een onverdeelde mensheid. Zo een gemeente is een 
alerte, mobiele kerngroep, verantwoordelijk gesteld voor het 
wereldwijde gemenebest. Zij is een bewust gedoopte, tot 
mondigheid bevrijde gemeente, een broederschap van allen 
die trouw hebben gezworen aan de revolutie van God. 

Misschien is links allang overtuigd, dat de gemeente moet 
worden afgeschreven en geeft rechts ze inzoverre gelijk, dat 
deze vernieuwing haar helemaal niet begerenswaardig voor
komt. Dan vecht ik schijnbaar voor een hopeloze zaak. Dat 
moet dan maar. Barth echter zegt in het voorwoord van zijn 
doopleer, waarin alle gedachten van dit hoofdstuk expliciet 
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of impliciet voorkomen - en daar houd ik het op -: 'De dag 
zal komen, waarop men mij ook in deze zaak achteraf gelijk 
zal geven!' Gelukkig dat de toekomst van de wereld niet af
hankelijk is van het voortbestaan van kerk en christendom. 
- Anders zag het er somber voor de wereld uit!, 
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TWEEMAAL TWEE ZAL VIER ZIJN 

In welke duistere tijden zouden wij willen terugkeren, als 
wij het ambt van duivelbanner, van exorcist willen herstel
len? Sinds wij de technische eeuw zijn binnengetreden en 
zonder huivering de natuurkrachten hebben dienstbaar ge
maakt, is het immers een atavisme nog in demonen te ge
loven. De mist van het bijgeloof heeft plaats gemaakt voor 
de smog der industrie. Elke hypothese van god, of godjes, 
goede geesten, demonen of nympfen is overbodig -, er zijn 
geen kabouters dan in een alternatieve, poëtische wereld. 
Het heelal is alleen bezet met mensen, dieren en dingen, 
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waarvan de substantieven, volgens mijn onderwijzer, de na
men zijn. Exorcisten, duivelbanners zijn overbodige lieden, 
ze zijn allang omgeschoold tot een rationeler funktie. 

Wie hier twijfels aanmeldt, mag oppassen, niet in de hoek 
der verdachten terecht te komen. Ik doe het dan ook maar 
niet, voorzichtig als ik altijd ben. Trouwens ik heb er niet 
zoveel behoefte aan, de Aufklärung is me toch te lief. En 
graag voldoe ik aan de voorschriften, die, theologisch, voor 
moderne mensen gelden. Stel je voorl Soms denk ik wel eens: 
zouden die theologen zo bang zijn voor niet-modern te wor
den gehouden, dat ze daarom de kwaliteiten van het me
derne-menszijn zo goed kennen? Maar de lezer kan gerust 
zijn, ik geloof er niet in, de schrijver ziet geen spoken, hij 
bemint de nuchterheid van de hollandse geest. 

Ons rationalisme kan ons echter parten spelen, als wij ons 
willen inleven in een oude tekst. Lezen wij bijvoorbeeld 
Markus I : 21-39 - en ik stel u voor dat te doen, u hebt nog 
wel ergens .een bijbel in uw uitzet -, dan gelukt het ons nog 
geredelijk, de wat logge woordkeus en de volkse toon van de 
vertelling te overkomen, maar aangekomen bij de man, die 
'in een onreine geest' was en omgekeerd: de onreine geest 
'in hem' (getuige het feit, dat hij hem op bevel van Jezus 
schijnt te verlaten), voelen wij ons in een betoverde wereld, 
die ons niet bevalt. Een paar regels verder blijkt ook de 
'koorts' door Markus te worden gepersonifieerd (althans zo 
voelen wij het, in werkelijkheid is het wel nog erger): de 
koorts verliet Petrus' schoonmoeder, zoals een ongewenste 
gast het gezin waarop hij parasiteerde. Als Jezus dan ook nog 
als duivelbanner optreedt (34), die de boze geesten, die met 
de magische formule van Jezus' geheime naam 'Messias' zijn 
macht willen breken, het zwijgen oplegt, zijn wij niet meer 
in staat nog één woord van de prediking van Jezus, waartoe 
deze overigens juist voornamelijk was uitgegaan (38), aan te 
horen. Zoals Jona in de walvis vóór- en tegenstanders van dit 
reddingswonder weerhoudt de boodschap van het boekje te 
verstaan, zo struikelen wij ook hier over de 'mythologische' 
drempel, voor wij de ruimte kunnen betreden waarin het 
evangelie klinkt. De oplossing 'suggestieve therapie' doet het 
maar even: het is een toverwoord uit de platte 'niets-anders-
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dan' -filosofie. Er is niets mee verklaard. 
Over een afstand van twee eeuwen laat zich de zielsziekte 

waaraan onze zogenaamde bezetene geleden heeft, niet 
diagnosticeren. Was hij onze tijdgenoot geweest, dan hadden 
de zenuwartsen zich over hem ontfermd, tenminste als hij in 
het rijke westen in een niet behoeftig milieu was geboren 
(er zijn ook in Nederland nog heel wat ziekten, praktisch 
ongeneselijk, vanwege de kosten; en een groot onderzoek 
naar een afdoend middel tegen slaapziekte wordt nauwelijks 
gedaan, omdat er geen geld voor is - de ziekte komt immers 
alleen in tropische ontwikkelingslanden voor). De moder
ne geneeskunde echter heeft voortreffelijke middelen om 
bijv. een epilepticus te genezen of zijn leven leefbaar te hou
den. Over deze verworvenheden verheugen wij ons zonder 
reserve. Wie hier de geringste bedenking heeft, weet niet 
wat hij zegt. Eerlijkheid gebiedt dan ook de ontmythisering, 
die zich dankzij de menselijke ratio voltrokken heeft, te prij
zen. Het zou ons slecht vergaan als wij deze emancipatie zou
den te loor laten gáan. Op zijn best is het de vrees voor 
deze terugval, die ons over de 'mythologische' drempel van 
tenach en evangelie laat struikelen. Ik apostrofeer mytholo
gisch, omdat ik weet van de gerechtvaardigde kritiek der 
vakmensen op Bultmanns begrip van mythe. Ik laat dat 
terzijde, mij op ondeskundigheid beroepend. Ik ga met Bult
mann mee; hij ziet hier terecht een onecht, maar daardoor 
niet minder effektief struikelblok liggen, een struikelblok 
dat het echte skandalon, het echte schandaal van het evan
gelie (in onze ogen) bedekt. Het is een goede dienst, die hij 
ons doen wil, als hij tracht deze misplaatste ergernis weg te 
nemen. De weg tot een rationele aanpak, om de bedreigin
gen van het menszijn te keren, mag niet versperd raken. Als 
gezegd, dit zou een terugval zijn. 

De vraag blijft echter of ons dépit voor het mythologische 
in de bijbel op haar plaats is. Misschien is het juist andersom 
dan wij denkenl Misschien is het wel Jezus' gevolmachtigd 
verjagen van de boze machten van koorts en demonie, die 
ons de beslissende stoot heeft gegeven, dat wij heden ten 
dage deze verschijnselen niet meer met heilige angst, maar 
met nuchtere omzichtigheid benaderen en rationeel (nou ja) 
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bestrijden. Waar komt het vandaan, dat wij die huiver en 
angst overwonnen hebben? Hebben wij die angst werkelijk 
overwonnen? kan zij niet verzevenvoudigd terugkeren? heb
ben wij de remming der religiositeit voorgoed achter ons ge
laten? of zijn we nog steeds aan deze emancipatie bezig? Is 
het niet veeleer zo, dat deze onreligieuzç vrees steeds op
nieuw tot zwijgen moet worden gebracht? verkeren wij niet 
steeds nog in het gevaar terug te vallen? is ons dépit voor 
het mythologische 'verdeckte' angst voor zulk een regressie? 

Negerhaat, rassewaan - wie haat is in de greep van de 
haat, wie aan een waan lijdt, is erdoor bezeten. En haat en 
waan zijn een ontzettende terreur voor hen op wie de pro
jekties zich richten. Hiermee wil ik niet zeggen, dat haat en 
waan demonieën zijn, waaronder wij hebben te bukken, in
tegendeel: ze moeten worden opengelegd door de scherpe 
blik van de psycholoog, de socioloog, de politicoloog -, 
maar, wat ik zeggen wil, is, dqt dit nauwelijks gebeurt of 
zonder effekt blijft, als er niemand is die de moed heeft de 
werkelijkheid van deze machten te lijf te gaan. Altijd weer 
zal eenvoudige evangelische gehoorzaamheid, aan de bron 
gelaafd of aangewakkerd door de vrije inspiratie van de 
Geest, deze moderne demonieën metterdaad moeten door
breken, wil het daarna tot ontmythisering komen. Terwijl 
Martin Luther King en de zijnen afstormden op het spook, 
waaraan ze niet geloofden (onzin!) maar waardoor ze be
dreigd werden in hun naakte existentie, staan de 'rationa
listen', die de hele wereldliteratuur wel zouden willen ont
mythologiseren, terzijde en zeggen, dat rassehaat eigenlijk 
een waan is, eigenlijk onzin, wetenschappelijk niet houdbaar, 
alsof daarmee iets gedáán is -, en zij hebben zo gelijk, als de 
heilige theoretische koe maar hebben kan. Deze theorie 
echter wordt pas èchte theorie, die praktische vrucht draagt, 
door de geleefde gehoorzaamheid van degenen, die de dui
vels durven te bannen: de exorcisten. Men overwint geen 
mythologieën door te verklaren er niet in te geloven, maar 
door ze in het geloof aan de Gans Andere te lijf te gaan. 
Moerasdemonen, moddergeesten wijken voor geen magie 
der ratio, die wegverklaart wat eigenlijk niet 'sein soU', maar 
aUeen voor ... inpoldering. De heilige eik moet eenvoudig 
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worden omgehakt. Wij moeten het oude en het nieuwe 
testament niet ontmythologiseren (dat doen ze zelf wel), 
maar de handen ineenslaan om de mensenwereld van mythen 
te bevrijden. , 

Martin Luther King verrichtte zijn exorcistische wonderen 
bewust in navolging van ]~zus. Neen, nou zeg ik het ver
keerd: in gehoorzaamheid aan zijn Heer ontdekte hij, dat 
op de weg van de Messias overwinningen worden behaald, 
tekenen worden opgericht, ook van duivel banning, die hem 
en de zijnen toevielen als toegift bij het zoeken van de 
komende stad en ze bleken gaven, die ver uitgingen boven 
het beoogde effekt en succes, van veel wijder betekenis ook 
dan alleen voor de negers van Montgomery. Het zijn de 
blanken, die de geneesheer nodig hebben, zij zijn de eigen
lijke slaven, die bevrijd moeten worden. Rassewaan is een 
realiteit voor hen, die er objekt van zijn. Wie zelf aan de 
waanzin lijdt, waant zich gezond en vergeet de realiteit. Het 
is de uitverkiezing van de armen, dat zij het niet kunnen ver
geten, dat zij er aan den lijve weet van hebben: de demo
nieën zijn konkreet, keiharde werkelijkheid. Rationalistische 
geesten, die in zulke dingen niet 'geloven' en ze - op zich
zelf terecht - tot waanzin verklaren, vindt men vaak juist 
onder de groepen, die dezelfde waanzin, objektief gesproken, 
in stand houden. Hun rationalisaties zijn morele uitwegen. 
Er steekt een heel stuk kwade trouw in. Het is goedkoop. 
Het gebekvecht over de realiteit van de demonie vindt plaats 
in het kamp der luxueusen. De armen en verdrukten lijden 
en strijden intussen, zij staan oog in oog met de werkelijkheid 
van het nietige, dat geen bestand heeft, zoals zij mogen ge
loven, maar dat toch op een 'derde' wijze een realiteit is. Zij 
geloven er ook niet in, omderwille van God en de mensen 
weigeren zij erin te geloven - nu pas kunnen wij het 
woord 'geloven' zonder aanhalingstekens zetten -. De armen 
en geringen zijn onder ons verkoren de exorcisten te zijn, die 
tekenen oprichten van de in de Messias gegeven redding. 
Wij anderen zijn in diskussie over de (on) houdbaarheid van 
het mythologisch wereldbeeld. 

Het overgrote merendeel van nederlanders, die naar de 
tropen gaan, neemt, gekonfronteerd met de realiteit van de 
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diskriminatie, binnen zeer korte tijd de denkdressaten en 
vooroordelen van de heersende groep over en spreekt van de 
luie, emotionele, onbetrouwbare, sexueel-opgewonden neger, 
die nog veel moet leren voor hij rijp is voor demokratische 
rechten en menswaardige behandeling. Dit zal menigeen ver
bazen, die de morele afschuw meent te kennen, die de neder
lander thuis van alle diskriminatie heeft. Bij nader toezien 
verbaast het niet. De morele afschuw richt zich immers naar 
buiten, hij richt zich op anderen - hij is in een bepaald op
zicht zelf diskriminerend, namelijk voorzover wij de splin
ter in andermans oog zien, maar de balk in eigen oog niet. 
Ook hier is sprake van rationaliseren, van wegverklaren -
maar deze witte magie der ratio houdt allerminst in, dat wij 
immuun zouden zijn tegen het gif van de rasse- en klasse
waan, want wat er niet mag zijn is er toch. En wie zou voor 
de keuze gesteld tussen behoud van bevoorrechting of verlies 
van rechten, tussen privilege of knechting vrijwillig voor het 
tweede kiezen? Op zijn best zal een omgezwaaide Nederlan
der in de tropen in zijn hart de overtuiging van vroeger als 
een lastige herinnering beleven, die hij liefst wegduwt, maar 
niet kwijt kan raken. Op verlof komt hij in het vader- of 
moederland - hoe het heten mag - dan ook vertellen, dat 
je er geweest moet zijn om het te begrijpen. In zekere zin 
heeft hij nog gelijk ook. Maar hij trekt er de verkeerde kon
klusie uit. Wie door het vervreemdingseffekt van een andere 
maatschappij behept is geraakt met een kritisch-sociologische 
blik, doet er beter aan thuis het overeenkomstige aan te 
wijzen, waaraan men door eigen ervaring wijs kan worden. 
Wie zich achter onbereikbare ervaringen verschuilt, maakt 
misbruik van macht. 

Toch is er niets tegen de ratio, niets tegen verlichting, 
niets tegen Aufklärung, integendeel: alles spreekt ervoor. De 
zaak echter is, dat deze dingen in het rationalisme worden 
tot in zichzelf rustende zaken, tot een -isme, tot een 'ideolo
gie'. Dan komt de verlichting niet meer op uit het intieme 
gesprek met God, met de ander, zij is op zijn hoogst zoiets 
als een residu ervan. Als residu van het leven in ge-hoor
zaamheid heeft ook het rationalisme affiniteit met het exor
cisme in aktie van vroeger en nu. Het kan echter alleen tot 
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een gelukkige ontmoeting en verbroedering tussen verlich
ting en exorcisme komen, als de ratio het vooronderstelde 
niet langer loochent, als de verlichting zijn afkomst beseffen 
gaat .De vrucht kan niet blijvend worden geoogst, als de 
wortel dood is. Alleen de Heer brengt de goden tot zwijgen. 
Waar Hij dat niet doet, begint het gekrakeel altijd weer 
opnieuw. Dan blijken de goden, de demonen, de heren-in
menigte geduchte machten en krachten. Het vereist onze 
totale geloofsinzet het te laten waar zijn, wat waai is,· maar 
zonder roeping en verkiezing en de passie daarvan bleek en 
onwaarachtig klinkt, namelijk dat waanzin waanzin is en 
tweemaal twee vier. De Heilige Geest is de beste vriend van 
het gezonde mensenverstand. Waar Hij niet als 'tegenover' 
van de ratio beleefd wordt, schiet altijd weer het ideologische 
op als een machtig onkruid - dan wordt verlichting tot 
rationalisme en rationalisme betekent eenzaamheid. 

Het ziet ernaar uit, dat alleen solidariteit met de armen 
tout court het exorcistisch ambt der gemeente zal kunnen 
redden, want de armen zijn op een pijnlijke wijze begiftigd 
met de gave om de tegenkrachten te onderscheiden. Dat is 
toch geen wonder, dat kunnen wij toch weten in de gemeen
schap van mensen, die het evangelie der armen hebben 
gehoord en geloofd. jezus is allereerst uitgegaan om te pre
diken (Markus 1 : 38). Hij predikte het evangelie der armen, 
dat het Koninkrijk der gerechtigheid nabij is en daarom 
omkeer geboden. jezus wil geen voet geven aan een krom en 
verdraaid geslacht, dat tekenen en wonderen verlangt 
(Matth. 12: 39); het exorcistisch wonder mag de prediking 
van het koninkrijk niet overwoekeren. Het is juist een be
geleidend teken, een troostrijk signaal, dat die prediking be
vestigt. jezus trekt zich terug naar elders, als allen hem 
zoeken (Mark. I : 37). Hij distantieert zich van de tekenen, 
die Hem zelf zo verblijd hebben, omdat zij verrassende gaven 
en zegeningen zijn, die. verre uitgaan. boven wat een mens 
mag en kan beogen. Het koninkrijk geeft de Vader op Zijn 
tijd en ook de tekenen ervan zijn Zijn zaak - het tegenover 
blijftl - maar wie vanuit dit besef van God zich inzet voor 
de menselijkheid, door arm met de armen te zijn, mag 
rekenen op wat toch een verrassing blijft: het tanen van 
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de tegenkrachten, het wijken der demonieën. Laten wij 
hopen, dat na de strijd een stilte valt, waarin de zon opgaat 
over een nieuwe geschonken speelruimte. Daar zal ook weer 
het spel der wetenschap, diep ernstig, worden gespeeld en 
daar kan dan, bij de gratie van Hem die de overwinning gaf, 
waanzin waanzin genoemd worden. En daar zal tweemaal 
twee eindelijk vier zijnl Nu is het geen witte magie meer, 
maar is het rationele woord een bevestiging van wat het 
geloof uit het gehoor verneemt. Credo ut intelligam. Ik ge
loof om te mogen begrijpen. 
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LEVEN ZONDER GODEN 

Er is geen absoluut goed, dat, losgemaakt van het leven der 
mensen, onvoorwaardelijk geldt en naar de maat waarvan 
wij allen moeten worden gelijkgesneden. Ethiek houdt zich, 
als het goed is, dan ook niet met een dergelijk apriorisme 
bezig. Ethiek is de wetenschap, die de vraag naar het rechte 
handelen stelt en daarop niet een altijd-geldend antwoord 
wil formuleren (gesteld dat dit zou kunnen), maar de voor
waarden zoekt aan te geven waaronder het in een konkrete 
situatie tot een beantwoording van deze vraag kan komen. 
De eigenlijke ethische vraag behoort dan ook steeds weer 
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thuis in het geleefde leven zelf. Daar wordt gewikt en ge· 
wogen, getast en geraden, beslist en gewaagd, daar moet 
worden beproefd wat aan de God van het leven welbeha· 
gelijk is, daar wordt gevraagd: 'wat wilt Gij dat ik doen zal?' 

,De tora (de 'wet', zegt onze slechte bijbelvertaling), de tora 
leert ons één ding: wij moeten het leven kiezen (Deut. 
30: 19). Voor de hand liggend? Vergeet dat maar. Altijd zijn 
wij weer geneigd vanwege een beloning te dienen, onze hele 
maatschappij gaat van dit principe zelfs uit. Maar de tora 
zegt: je mag kiezen voor wat werkelijk leven is. Liefde tot 
God uit zich vooral ook in dankbaarheid om het gegeven 
leven. Daarom is dit ook pas leven: God liefhebben, Hem 
aanhangen, naar Zijn stem luisteren (Dt. 30 : 20). Het leven 
is geen moeten, maar een verlof A tot Z; chaiim, leven, beo 
tekent in het ivriet ook geluk; le·chaiim, zeggen ze in Mo· 
kum, daar ga je! Het leven is een zegen, het waardevols te 
wat een mens heeft, maar geen hoogste, zeker geen absolute 
waarde. Dan vervielen wij toch weer in een apriorisme. Het 
leven is daarom kostbaar, omdat het in Gods ogen kostbaar 
is (Ps. 116). De Gever is meer dan de gave: Eén is de Goedel 
Het is dáárom dat er geen tegenstelling zijn kan tussen het 
menselijk leven en Hem. God en mens zijn geen konkurren· 
ten, maar gezworen vrienden. In Gods dienst wordt het leven 
chaiim, echt leven, geluk, vervulling. Vandaar dat de ethiek 
niet uitgaat van het brute feit van onze geworpenheid, alsof 
wij biggen waren, maar van vrolijke dankbaarheid als exis· 
tentiaal. 

Het leven is tov, goed, zoals de hele schepping tov is. Is 
het dan goed? Het lijkt helemaal niet goed, 't is een janboel. 
Jazeker, maar toch is de kreatie van God tov, als kreatie, 
want alles is aangelegd op de vriendschap, de gemeenschap 
van God en mensen. De mens mag zich niet de maat aller 
dingen wanen, maar hij is het wel, voorzover God alles ge· 
schapen heeft ter wille van hem. Daarom is de mens ook 
alles geoorloofd - verlof A tot Z -, in de schepping staat hij 
voor een wijd veld van mogelijkheden, wat hij kan mag hij, 
maar niet alles wil hij, als hij de Schepper kent, want niet 
alles is opbouwend, niet alles is konstruktief (1 Kor. 10: 23), 
niet alles dient het leven der mensen. Augustinus zei dan 
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ook: Ama Deum et fac quod vis·, dat wil zeggen: heb God 
lief en doe dat wat je dàn wilt! Anders gezegd: alles wat wij 
kunnen mag, als het ter ere van God is en ter ere van God 
is dat wat goed is voor de mens,. want God is er voor de 
mensen, zo is Hij. Met alle kracht deze God te beminnen, 
betekent je hele vermogen van gevoel, verstand en energie 
aan de menselijkheid te wijden. 

Het gebod van deze God is dus geen zaak, die aan het 
leven vreemd is en aan de mensen, van buitenaf, wordt op
gelegd; het behoeft niet van ver gehaald te worden, het is 
ook niet zwaar of hard, maar licht en zacht. De tora kortom 
is wijsheid, savoir vivre -, want de keuze tussen goed en 
kwaad is gelijk aan die tussen leven en dood. De wijsheid 
laat zich bepalen door wat grond en bestand van de schep
ping is. Volgens joodse voorstelling is de tora als wijsheid 
prae-existent, d.w.z. gaat vooraf aan de schepping: de tora 
is scheppingsbouwmeester, scheppingsplan en scheppings
werktuig. In den beginne was het woord, Gods liefdeswoord, 
dat Hij al sprak toen Hij de oren om het te horen nog moest 
kreëren -, mooier nog: de mens was er plotseling, want hij 
kwam tot leven op de adem van deze liefdesverklaring. Dit 
liefdeswoord werd en is het leven en het licht der mensen. 
De wereld is in de Messias geschapen. Hij is er het verborgen 
principe van. Hier en nergens anders ligt het uitgangspunt 
van alle ethos. Ama Deum et fac quod vis. -

Daarom is ongehoorzaamheid een bedreiging van, een 
aanslag op de schepping. Dat is ernstig. Maar gelukkig ook 
een slag in de lucht. Want de aanslag is van te voren al 
verijdeld. Niet op zichzelf, maar omdat deze God, die geen 
Heer van boven, maar een Arts des levens is, zijn kreatie niet 
laat bederven. Ongehoorzaamheid is onwijs, dom; dat is de 
ernst van onze ongehoorzaamheid. Zij is machteloos, zij valt 
in het niets, waartegen God, impliciet in zijn 'ja' tot de 
schepping, 'neen' heeft gezegd. Als ongehoorzamen slaan wij 
een ontzettend figuur! 

Het voorgaande laat een zekere konklusie toe. Gods gebod 

• Voor wie Latijn kennen: er staat niet quodcumque velis d.i. wat je 
maar wilt, maar: quod, het bepaalde relativum, vis, indicativus. 
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is niet heteronoom, alsof het .een vreemde, aan het leven 
opgelegde zaak zou zijn, en niet autonoom, alsof de mens 
zelf het van zich uit 'vrijelijk' zou kunnen bedenken en hij 
de maat aller dingen was. Het gebod is helemaal eigenlijk 
geen wet, die wordt opgelegd of is ingelegd, maar tora is aan
wijzing ten leven, onderwijzing tot wijsheid, raadgeving ten 
goede, liefdesverklaring van de Schepper. Dit gebod, waar 
zullen wij het halen? Niet vér: in Hem bewegen wij ons en 
zijn wij; niet ver: in des mensen mond en hart. Het betáámt 
hem alle gerechtigheid te volbrengen, zoals Jezus van zich
zelf en van Johannes de Doper en· daarin van alle mensen
kinderen zegt (Mt 3). Het gebod vraagt om dat te doen wat 
betamelijk is, wat past, wat redelijk is en logisch (Rom. 
12: I). Daar kun je tegen ingaan, allicht, maar wat wil je 
bereiken? Je houdt dan de tora in ongerechtigheid ten 
onder, je verkracht het bestel van het leven, je verduistert 

: je eigen natuur. Er zit dan niets anders op dan onder te 
gaan of om te keren. Omdat de mens altijd weer faktisch in 
rebellie tegen het scheppingsprincipe, de tora, verkeert, 
roept het gebod van God hem tot omkeer (bekering). Be
kering.is dus omkeer tot de oorsprong. Het aloude is hem 
dan volkomen nieuw en verrassend; het inslaan van de Geest 
is een Aha-Erlebnis zonder weerga. Dat komt omdat in dit 
ene moment openbaar wordt en tot het bewustzijn van 
de mens doordringt (metanoial): hiertoe ben ik geroepen 
van de moederschoot aan, neen, sterker, van de grondleg
ging der wereld af. De grondlegging der wereld, dat is: Gods 
liefdeswoord. De mens hoort voor het eerst, wie hij werkelijk 
is. De van zichzelf vervreemde herkent zichzelf voor de 
eerste maal. Wat hij voordien van zichzelf dacht blijkt een 
. verduistering, een vervreemding. 

God is de Heer van het leven, de Gever en Beschermer 
ervan (Num. 27 : 16; Job 12: 10; Dt. 12: 39) en de Gebie
der is de Heer van de geboden. Het gebod tot bescherming 
van het leven - gij zult niet doden - is daarom wel een on
voorwaardelijk maar geen absoluut gebod. De eerbied voor 
het leven is bepaald en begrensd door de eerbied voor de 
Gever van het leven. In Dt. 30 worden de vreemde goden 
afgewezen en hen te dienen wordt verboden, omdat die an-
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dere goden ontokraten zijn, zij zijn het op de troon gezette 
leven zelf. Onder hun bewind woedt de tirannie der heilige 
principes: het Leven, de Vruchtbaarheid, de Vrijheid, de 
Orde en wat er meer zij aan verabsoluteerde zijnsfacetten. 
Waar de levende Herder der mensen wordt verlaten, daar is 
embarras du choix - kies maar wat je dienen wilt, het is ech
ter alles om het even, want hoe ook, wat ook, je 'zult zuchten 
onder de absolute wet die je mores, die je religie, die je 
berusting zal leren. Mijn God, wat een vrijheidl Dergelijke 
metafysika's vermoorden het leven. Het menselijk leven dat 
een avontuur mag zijn, een zoeken en vinden, verlangen en 
ontvangen, wikken en wegen, een beproeven van wat goed, 
welwillend en heilzaam is, wordt van zijn zin en kracht be
roofd, onder de Gleichschaltung gebracht, aan de god van 
het altijd-eendere geofferd. De levende God, die niet gediend 
kan worden, maar wiens aan ons bewezen dienst gevierd 
mag worden, de grote Minnaar, voor wiens vriendelijk aan
gezicht wij leven mogen, verdwijnt achter het hoge obstakel 
van de absolute wet. De mens wordt een eenzame in de 
schaduw van de pyramide van zijn hoogmoed, een jabroer 
van zijn eigen fanatische en fantastische ideologieën. Dat is 
het einde van ontmoeting, van vriendschap, van gesprek, 
van bijstand. De mensheid verdeelt zich in kampen, in elk 
waarvan de wet heerst van de broodheer, want wiens brood 
men eet wiens woord men spreekt. Moraal is de ideëen
wereld van de machthebber. Het absolute denken provoceert 
fanatici. De humaniteit gaat ten onder in naam van men
selijkheid en leven, want de vaandels van de wet zijn van_ 
goudbrokaat. 

Hiertegenover staat het simpele, bijbelse ethos, dat geen 
zekerheden, geen vastigheden kent, maar dat niet meer of 
minder inhoudt dan de goede gewoonte om naar de wil van 
de levende God des levens te vragen. Vandaaruit ligt het 
leven open, er zijn geen taboe's, geen tegenstelling tussen 
heilig en profaan. Alles is profaan, alles is tot heiliging be
stemd, niets is taboe, niets is sakrosankt. De mens heeft vol
macht over alle dingen, alles is aan zijn voeten gelegd (Ps 8). 
De vraag naar Gods wil, het dokimazein van Gods wil, zoals 
Paulus het in Romeinen 12 : I noemt, is geen schietgebedje, 
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waarop zomaar via de direkte lijn met 'boven' een antwoord 
binnenkomt, maar veronderstelt een intensief bezig zijn met 
de dingen, toegewijdheid, een non-konformistische instelling, 
wendbaarheid, onderscheidingsvermogen, kortom het is een 
'logisch soort godsdienst' (Rom. 12: I, 2). Ook en met name 
het hele vermogen van de mens als rationeel wezen is erbij 
betrokken. De deskundigen brengen hun know-how in; ook 
zij horen erbij en zijn verantwoording schuldig over het be
heer van hun talenten. Maar zakelijk handelen is niet voor
behouden aan specialisten. Ook de dilettant heeft zijn eigen 
plaats en funktie in het gesprek. Laten er in Godsnaam 
mensen blijven met de moed tot amateurisme. Met name 
zal dit van de ethicus en pastor worden gevraagd. Zij zijn het 
contragewicht tegen de zwaarte van de specialisten, die zich 
niet mogen laten opzuigen door hun deskundigheid en zo 
verworden tot vakidioten. In abstrakties kan de mens niet 
gedijen. De ethische bezinning wordt zo een zaak van samen
werking, gesprek, wederzijdse verheldering en engagement~ 
Een goede balans tussen specialisme en dilettantisme is een 
noodzakelijke voorwaarde voor echte zakelijkheid. 

Wie voor de 'goden' kiest, voor de ontokratische ver
absoluteringen, kiest voor de 'dood', hij brengt het leven 
onder het diktaat van een ijzeren wet. Het leven kiezen is 
kiezen voor de liefhebbende God, die de borg is van onze 
eeuwige bestemming en ons zijn wil bekend maakt, als wij 
daar werkelijk, fervent, met hartstocht naar zoeken en vra
gen. Het leven met Hem is een waagstuk, een avontuur als 
met een Minnaar, niet omdat Hij grillig is, capricieus, of 
zelfs onbetrouwbaar, neen Hij is groot van trouw, maa~ ook 
is Hij een Vriend die leeft en laat leven. Hij ontslaat ons niet 
van onze verantwoordelijkheid, Hij geeft ons die juist. De 
wet van de religie ontneemt haar aan ons, maar Hij maakt 
ons mondig. Als wij op Hem mogen antwoorden, blijken we, 
tot onze verrassing, een mond te hebben. Hij vraagt van ons 
geen justitia, geen overeenstemming tussen handeling en 
voorschrift, maar - en dat is een zaak van inventiviteit en 
verbeeldingskracht - dat wij mogen omgaan met elkaar 
als kameraden, als makkers in de strijd, als vrienden, graag 
en geestdriftig. Je bent met Hem nooit secuur, nooit zeker 
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van je zaak, want er is geen smetteloos handelen, geen hand
vaste moraal. Je bent onder de wet vandaan. Er is wel han
delen met een goed geweten mogelijk, maar geen in zich
zelf gerechtvaardigd handelen, dat geen vergeving zou be
hoeven; elk handelen is een waagstuk, in zijn kern een 
gebed om zegen, om rechtvaardiging, een cri de coeur om 
het Rijk. 

Bij Hem geldt: kies heden! Deze beslissende keuze, die 
heden te voltrekken is, wordt in Deut. 30 de tijdgenoten 
van Josia op het hart gebonden, als bevestiging van de keuze 
bij de SinaÏ. Dat dit kan en mag, deze hernieuwde oproep 
en kans, is blijk van Gods vergeving over een lange tussen
liggende· geschiedenis van afval en vergeetachtigheid. He
den' mag gekozen worden, het is nu de kans de vrijheid te. 
kiezen, ..:-. kies het leven nu. Het verleden wordt niet ten 
eeuwige dage op ons verhaald. Dat doen wijzelf, als wij, om
dat wij van de onzekerheid van de verantwoording af willen, 
voorbarig anticiperend, de ethische keuze idealiter gaan vast
leggen. Dan wordt wat wij gedaan hebben een loodzwaar 
verleden, een 'en soi' dat vastligt en eendimensionaa~ de toe
komst bepaalt en zelf raken wij buiten spel. Maar God zij' 
dank is wet en moraal onzin, babylonische waanzin. Het gaat 
allemaal veel bescheidener toe, veel kinderlijker en tegelijk 
veel mondiger. Wij hoeven het helemaal allemaal niet zo 
goed te weten. Wij mogen onzeker zijn. Zoekers, kloppers, 
tasters, bidders! Maar dat moeten we dan ook zijn. Met ons 
hele verstand: streven naar inzicht, zoeken van de rechte 
aanpak, jagen naar verheldering, aftasten van samenhang. 
Het goede is altijd ook het juiste, het rationele, het ade
kwate! Maar het is meer dan dat. Het is ook het welluidende, 
het welgevallige, het charmante, het barmhartige en liefde
volle. Het is altijd het goede in relatie tot de ander. Die 
ander moet er ook blij mee kunnen zijn. Het moet hem goed 
doen, het moet hem verheugen, wat ik hem aandoe, want hij 
is mijn kameraad, mijn makker, mijn naaste, die aan mij 
gelijk is, die is als ik ben en van mij verwacht, wat ik van 
hem verwacht. Toch is het nog meer, het goede -, het is ook 
het heilzame, het volkomene, het - zoals Paulus zegt -
teleiori (Rom. 12: 1-2). Er is namelijk een derde dimensie: 
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het verstand doorvorst het verleden en zoekt naar het 
rationele, adekwate, het juiste (dat is één), het hart stelt 
zich open voor de levende ander en heeft zijn eigen redenen, 
het welgevallige en lieflijke (dat is twee), de ziel richt zich 
op de meditatio vitae futurae, zij overweegt de toekomst en 
vraagt: is het heilzaam met het oog op morgen en overmor
gen, heeft het als perspektivisch punt Gods omega (dat is 
drie, dat is de derde dimensie)? Het geweten heeft bij uit
stek met dit derde aspekt van doen, het aspekt van de Geest, 
want het geweten is een medeweten met de God der hoop. 
Met een goed geweten handelen is niet konform de wet of 
de moraal handelen, maar de hoge gooi wagen vanuit het 
medeweten met God de Voleinder met Hem revolutionair te 
zijn door het bestaande te transcenderen. Met een goed ge
weten kan alleen een mens handelen, als hij met overleg te 
werk gaat, als één die een toren bouwt en de kosten ervan 
begroot, als hij ook met liefde te werk gaat, als één die zijn 
naaste bemint als zichzelf, - maar die dan ook te wèrk gaat, 
iets doet, d.w.z. iets verandert met als 'Leitbild' het wenken
de perspektief van het Rijk van vrede en recht. Dit zijn de 
voorwaarden waaronder het tot een recht handelen kan 
komen. Waar aan deze drievoudige voorwaarde niet is vol
daan, is waarachtig ethos onmogelijk. Het is het gebod, dat 
Jezus ons, in navolging van de tora leerde: Heb God lief met 
geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw ver
stand. Het gebod van de liefde tot de naaste is daaraan 
gelijk (Mt. 22: 37-40). 

Echt ethos is ars orandi, de kunst van het rechte vragen, 
waarop meer dan een weerga~m als antwoord wordt ver
wacht. Met een goed geweten mag de mens op vergeving 
hopen; zijn daad is niet in zichzelf rechtvaardig, maar kan 
alleen in de toekomst rechtvaardiging vinden. Het rechte 
handelen is een verantwoord waagstuk, geen gokspel, maar 
ook geen securitas, het is een akte van fiducie in de Vol
einder der toekomst. Dit houdt niet in, dat het doel de mid
delen heiligt, althans niet dat men deze regel als these zou 
mogen huldigen. Eerder wil het zeggen, dat het verantwoor
de middel ons brengt op de weg ten leven. Rebus sic fluen
tibus, zijnde op de weg ten heil echter mag het ethos niet 
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sentimenteel zijn, de strijd om in te gaan moet worden ge
voerd, de weg is smal, de obstakels geweldig en wie de mens 
willen afhouden van zijn bestemming hebben recht op verzet, 
ja, zij verdienen een volkomen, een heilzame haat. Gehoor
zaamheid is altijd een daad van geloof, een akte van ver
trouwen. De vader der gelovigen maakte zich op, ging weg 
uit de binding van wet en religie, en vertrok met onbekende 
bestemming in vertrouwen dat God die hem te Zijner tijd 
zou wijzen. Kies heden! Deze keuze is nodig, opdat de mens 
eindelijk in het land der belofte komt en er lang in vrede 
leeft (Dt. 30 : 20). 

De mens vindt geen schuilplaats, waar hij zich verbergen 
kan: hij mag geen geborgenheid zoeken in moraal of deugd. 
gezindheid of goede bedoeling, hoogste idee of absolute 
maatstaf, evenmin echter in de dialektische tegenpool waar
in deze kamoeflage altijd weer omslaat: de zelfbeschuldiging, 
hei boze geweten, het schuldgevoel, de wroeging. De mens 
leeft zonder dekking in het open blikveld van Gods vrien
delijk aangezicht. 

Dáár, nergens anders, bevindt zich ook de moderne tech
nicus, de specialist, de man van science - hij mag zich, als 
hij zich op zijn zogenaamde vakgebied beweegt, niet buiten 
Gods blikveld wanen, alsof de eigenwettelijkheid daarvan 
hem permitteerde onverantwoordelijk te leven. Ook mag hij 
zich niet verbergen - zoals bijv. medici zo vaak doen -
achter de beroeps- of erecode, de déontologie van het vak. 
Gelukkig kan dit ook steeds minder, omdat de katarakt van 
ontdekkingen, die over ons neerstort, dit almeer onmogelijk 
maakt. Alles is in beweging. Er steekt een diepe waarheid in 
de paradoxale uitspraak, dat wij leven in een tijd waarin het 
gemakkelijker dan ooit is bijbels te leven (kies daarom 
heden!), tenzij wij uit angst vluchten in een als zakelijkheid 
vermomd nihilisme. Er liggen geen ethische patronen meer 
voor ons klaar. Willen wij niet gewetenloos worden, dan is 
voortdurende bezinning vereist. Overleg en gesprek zijn een 
eis van de tijd. Waar echter geen gebod is, is geen gehoor
zaamheid en waar geen gehoorzaamheid is, is geen gesprek. 

Zo worden wij uitgedaagd tot kreativiteit en inventiviteit. 
Wij worden doordrongen van het besef, dat ons doen een 
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pogen en beproeven is, een eerste stap, een experimenteel 
spel, een omzichtig en voorzichtig testen van middelen, zon
der dat het punt omega ons kant en klaar voor ogen staat. 
Wij kunnen het messiaanse rijk niet stichten, dat zou een 
zelfoverschatting zijn, maar wij breken af, wij komen niet 
verder als het ons geen Leitbild zou zijn, waarop wij ons 
richten. Het relativeert ons handelen en het inspireert ons 
handelen. De gelovige van deze tijd is geen kosmopoliet, die 
in zijn hoogmoed zich overal en dus nergens thuisvoelt, een 
dégagé ab origine, maar een pelgrim, die op weg is, nergens 
nog thuis, maar overal op zijn plaats, een engagé in spe. Er 
is geen omvattend systeem meer, dat alles op zijn plaats zet, 
afglans van een vertrouwde wereld. Wij mogen echter ook 
niet vervallen in het brokstuk, de torso als principe of als 
expressie van onmacht. Geen systeem, geen brokstuk, maar: 
het archimedisch punt ligt in Gods handelen, dat de wereld 
beweegt; dit punt is geen gegeven punt, er kan alleen 
naar verwezen worden, omdat het een perspektivisch punt 
is. Het redebeleid, de thesen, de zinnen zijn brokstukkig, 
maar zij verwijzen naar het geheel, het heil, dat op uitbreken 
staat vanwege God. Daaraan zullen wij ons moeten oriën
teren, niet aan een vast punt (want waar is dat gegeven?), 
maar aan Zijn voortgaande beweging, de prenten van Zijn 
gang. Dit vraagt een onbekommerde mentaliteit, geen zorge
loosheid die de boze dag verre stelt, maar een heilige onbe
kommerdheid, die zowel onze overemst, onze zwaartillend
heid als de onverschilligheid van het egoisme geneest, een 
rekreatieve verwachting, die ons van bourgeois satisfaits tot 
vreemdelingen en bijwoners maakt. 

De kreativiteit, die hieraan ontspringt, is een kreatuurlijke 
kreativiteit, een navolgen van de Creator Spiritus, die ons 
verlof en vrijheid tot handelen schenkt. Vanwege onze roe
ping is ons vrijheid gegeven; de vrijheid is een machtiging, 
een verlof tot gehoorzaamheid; zodra zij formeel wordt ver
staan, verspelen wij haar en schieten wij in de werveling van 
de vicieuze cirkel, God gebruikt ons als mensen en niet als 
werktuigen. Daarom is in Dt. 30 het woord kiezen een kern
woord. Het duidt echter geen keuze aan, zoals wij die op de 
markt maken, maar het is de existentiële keuze voor het 
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enige nodige, het leven, dat ons wordt geschonken. De 
'andere' keuze is de keuze voor de dood, voor de onvrijheid, 
zij is een 'onkeuze', waartoe wij niet gemachtigd zijn, die ons 
wel mogelijk is, maar niet vrijstaat, die ons te staan komt 
op verlies van onze vrijheid, op verlies van ons leven en die 
dus toch onmogelijk is, kortom: een onmogelijkheid. Zij is 
het negatief, de nihilisatie van de keuze voor het ene nodige. 
Het wegvallen van de vaststaande moraal, het vervallen van 
de codes, het onwezenlijk worden der déontologie, alles dode 
neerslag van beslissingen onzer vaders, die voor ons zo niet 
meer kunnen gelden, mogen wij, bijbels gesproken, niet be
treuren: het behoort tot hetgeen achter ons ligt. Een nieuwe 
generatie, niet behept met het défaitisme der ouderen, zal 
het beloofde land ingaan (Num. 14: 26-35). Wij zullen de 
uitdaging van de tijd mogen verstaan als de roeping van 
God van alle tijden en haar moeten aannemen in een krea
tieve gehoorzaamheid. 

Kies het leven (Dt. 30 : 19)1 De joden hebben dit ook zeer 
nuchter, zeer zakelijk opgevat. Rabbi Isjmael tenminste 
maakt bij deze tekst de opmerking: leven betekent een hand
werk. De rabbijnen hebben dan ook altijd weer een hand
werk willen kennen en, zo nodig, beoefenen. De schepping 
is er voor de mens, God heeft alles aan de voeten van de 
mens gelegd (Ps. 8). De techniek met zijn· manipulatie is op 
zichzelf niet verdacht. De kultuur in zijn volle omvang hoort 
bij het leven. De God van Israël is niet bang voor de tech
niek, zoals de griekse goden, die konkurrentie vrezen en 
Prometheus straffen om zijn hybris. Zonde is, in de bijbel, 
geen hybris, niet de grens overschrijden die door de jaloezie 
der goden wordt gesteld, maar ongehoorzaamheid. De 
Baäls zijn Lückenbüsser, die vereerd worden bij de gratie 
van de menselijke onmacht. God echter gunt ons macht, 
geeft ons talent, charisma, potestas, want Hij vreest 
geen konkurrentie. God brengt de goden tot zwijgen, Hij 
wijst onze projekties terug en vraagt ons te leven zonder 
zulke goden, zulke angstprojekties, zulke onmachtskom
plexen. Hij bevrijdt ons uit de religie en stelt ons in de 
ruimte. Hij alleen is heilig. Dat betekent: Entgötterung der 
Welt. Niets is heilig, alles tot heiliging bestemd. Ook het 
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leven is niet sakrósankt. Ook met het leven mogen wij bezig 
zijn, het mag objekt van wetenschap zijn, van experiment 
en beheersing. Er is geen apriorische grens aan de weten
schap, want zij is geen hybris zoals de grieken nog wel dach
ten en zoals de heidenen van alle tijden denken. De weten
schap is in zichzelf geen hoogmoed. Het leven is geen myste
rie, waarvoor wij stil moeten staan. Tot de God van het 
leven hebben wij stil te zijn. Deze eerbied doet ons echter 
de wetenschappelijke pas niet inhouden, integendeel: wij 
beminnen Hem ook met het verstand. Voor de messiaanse 
mens, die zich aan wetenschap wijdt, neemt de lof van de 
Schepper toe met de mate waarin hij mag begrijpen. Credo 
ut intelligam. In Israëls God is geen spoor van kleingeestig
heid, want Hij geeft uit de overvloed van een liefhebbend 
hart, mild en zonder verwijt. Zijn schepping, ligt open voor 
het vorsende oog en het denkende brein. Er is geen plaats 
voor verdachtmaking van de wetenschap noch voor kultuur
pessimisme (hoeveel reden daartoe anderszins ook mag zijn). 
Wij mogen de voortgang der kennis prijzen als een gave van 
de Schepper. Gods presentie is nooit een verhindering van 
onze ontplooiing. Hij heft integendeel de remmingen op, die 
gelegen zijn in onze religieuze projekties. 

Wetenschappelijk bezig zijn is een daad van gehoorzaam
heid, want de wetenschap staat in dienst van de God van 
het leven en daarom, daarméé in dienst van het leven der 
mensen. Deze dienstverhouding doorkruist de wetenschap
pelijke methode niet, maakt haar integendeel juist mogelijk. 
Wat de wetenschap wel bederft is religiositeit; die is dan ook 
altijd misplaatst. Omd;..t de wetenschap in haar spits diako
nia is, vindt de denker, de vorser moed en kracht tot trouw 
aan de methode. Denken is een krachttoer, die alleen bij 
een sterke motivatie volbracht kan worden. Die motivatie 
kan alleen en mag alleen maar zijn de diakonia, de dienst 
aan de menselijkheid die het telos van alle denken en expe
rimenteren is. Wetenschap streeft naar kunde, naar toe
passing in dienst van de mensheid. Juist daartoe is het nodig, 
dat er zuiver, sine ira et studia, zonder dat de wens de 
vader van de gedachte wordt, gedacht wordt. De methode 
der wetenschap is niet de eigenlijke wijze van leven, hoe 
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zou dat? Abstraktie en objektiviteit zijn eisen waaraan de 
wetenschapper zich in zijn ascese onderwerpt. Hij mag er 
zelfs een tweede natuur voor kweken. Maar het blijft een 
toer, een akte van afstand, een noodzakelijk offer. De be
wogenheid om het zuchten van de kreatuur, hoewel drijf
kracht en impuls tot denken, moet worden opgeschort, zij 
moet wachten, zij moet geduld oefenen, maar zij moet ook 
blijven bewegen. Eindelijk, aan het eind - dat niet meer 
dan een voorlopig . resultaat is - verschijnt dan het gevon
dene als een verrassing, een succes ja, maar voor diepere 
geesten veeleer een zegen, een weldaad. 

Moderne visies op de wetenschap hebben ons terecht uit 
de idee van de zuivere wetenschap en haar superioriteit ver
lost·. In haar dienstbaarheid ligt de hoge staat der weten
schap en nergens anders in. De wetenschap staat in dienst 
van de mens, zij mag de bewoonbaarheid der aarde bevorde
ren. De grote troef van zijn verstand zet de mens daar in, 
waar hij op een grens stuit, waarachter hij nieuwe mogelijk
heden vermoedt. Hij zet zijn verstand in, als er in zijn wereld 
iets misgaat, als hij tekort schiet en het met traditionele mid
delen niet meer af kan. Dit is een nuchtere, voor sommigen 
misschien wat ontnuchterende waarheid, maar zij ligt achter 
alle wetenschappelijke praxis, hoezeer de man van weten
schap van de praktijk en behoeften ook abstraheren moet 
om de objektiviteit en rationaliteit van zijn methode te 
bewaren. Ik breek ook geen lans voor een funktionalisme op . 
de korte baan: de wetenschap is geen leverancier van levens
middelen. Zij kent haar eigen wettelijkheid en haar eigen 
vrijheid. In zekere zin is zij waardevrij en moet' dat zijn. 
Toch is zij nooit los uit haar dienstverband; uit de diako
nale kontekst kan en mag zij zich niet trachten vrij te maken. 
Ze moet dus ook, als diakonia, maatschappijkritisch zijn, 
geen dienstwillige dienaar, die lakeiendiensten aan de 
machthebber bewijst, maar diakonia aan het leven der men-

• Dr. J. Platt heeft in Zijn 'What we must do', dat werd besproken op 
het He Nobelprijssymposium in Stockholm (sept, 1969) terecht gesteld 
dat 'man in space' niet alleen, maar ook 'most basic science' 'over· 
studied' zijn, Juist het belangrijke intellect zouden wij nodig heb
ben voor 'Science for Survival', 
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sen bewijzend, kritisch in het perspektief van het vrederijk. 
Van hieruit kunnen wij het protest begrijpen, dat tegen

woordig weerklinkt tegen de vereenzelviging van de vrijheid 
van wetenschap met haar zogenaamde waardevrijheid. Im
mers de ideologie van de 'waardevrijheid' laat de sociale en 
politieke keuze over aan de willekeur van de individu, die 
niet op dwingende gronden, maar vanuit zijn religieuze of 
morele overtuiging kiest, waarin hij in de pluralistische maat
schappij wordt vrij gelaten. Maar deze individu kiest, mach
teloos, zonder sociaal of politiek effekt, omdat ter zake van 
de waarheid als perspektief, als orientatie, de maatschappij 
in individuele willekeur geatomiseerd is. Ziet men dan dat 
de wetenschap in sociaal-ekonomische dienstbetrekking staat, 
de wetenschap know-how levert voor de industrie, de uni
versiteit ambtenaren en technici (vakidioten) aflevert, dan 
beseft men plotseling, dat de vereenzelviging van de vrijheid 
der wetenschap met haar waardevrijheid een ideologie van 
de bestaande orde is. Deze ideologie rechtvaardigt immers de 
greep waarin de wetenschap verkeert. Zij houdt de weten
schap ervan af haar maatschappij-kritische vrijheid op te 
eisen en te realiseren, haar diakonale funktie te effektueren. 
Wij moeten dus de eis stellen, dat de beoefenaars van weten
schap ruimte, tijd en gelegenheid, ook scholing ontvangen, 
om zich te bezinnen op de maatschappelijke toepassing van 
de wetenschapsresultaten en op de kritische funktie van de 
wetenschap in de kultuur. Vandaaruit kan dan pas beslist 
worden over de gewenste richting in de voortgang der weten
schap. Het is duidelijk, dat een dergelijke verandering een 
grote mate van politieke bewustwording der wetenschappers 
onderstelt en 'een fundamentele demokratisering van het 
onderwijs. Gebeurt dit niet dan blijven onze lagere en 
hogere scholen opleidingen voor systeemgetrouwe ambte
naren, zonder geestdrift voor en fantasie tot kritisch-transcen
derend denken. 

De repressie van de emotie in de wetenschap, betekent 
niet dat het gevoel tweederangs zou zijn, maar is noodzake
lijk in het wetenschappelijk procédé. Er zijn ook situaties 
waarin andere repressies gewenst zijn, waarin men het ge
voel en minder het verstand moet laten spreken. En: in de 
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impuls tot wetenschap speelt de drijfveer van het hart een 
hartig woord mee. Zonder de aandrift van de hoop lag het 
leven, ook het wetenschappelijk leven, stil. De onderdruk
king van de begeerte het gevraagde, het gezochte te vinden, 
haar loutering tot hoop op zegen, is een humane akte van 
de eerste orde. Wordt echter de voegzaamheid onder de aan
spraak der wetenschap niet meer als ascese beleefd, gewon
nen op het totale menszijn, dan treedt een verschraling op, 
die een bedreiging is voor de humaniteit. Soms lijkt de mo
derne specialist uit zo een geatrofieerde moederschoot te 
zijn geboren. Wat eerst ascese was is bij hem te zeer tot na
tuur geworden, zodat hij aan de beroepsziekte der specialis
ten, de verblinding voor het humane, kulturele, sociaal
ekonomische verband waarin de wetenschap staat, gaat 
lijden. De gemakkelijkheid waarmee menig specialist opgaat 
in zijn werk, in de eenzijdigheid en verschraling ervan, is 
een veeg teken. Een vanzelfsprekend offer is geen offer en 
verliest zijn waarde. Dit type wetenschapper is het willig 
slachtoffer der bestaande ideologie van vereenzelviging van 
waardevrijheid der wetenschap met de vrijheid van de weten
schap in de diepste zin, d.i. haar machtiging en verlof er te 
zijn ter wille van het leven der mensen. 

De joodse denker, die zei dat een mens vanuit de over
peinzing der tora gemakkelijk kan komen tot iedere vorm 
van wetenschap, maar dat de omgekeerde weg bijna onbe
gaanbaar is, heeft gelijk. Wij zien het smartelijk bewezen in 
onze tijd. Techniek en manipulatie beheersen ons leven. Wij 
bedienen de machines in plaats van omgekeerd. Volgens 
bijbels besef moet aan deze omgekeerde wereld, een afwen
ding van de ware God zijn voorafgegaan. Indien het hart 
zich afwendt en gij u laat verleiden andere goden te aan
bidden en te dienen dan zult gij ondergaan (Dt. 30 : 17). De 
kritische vraag is steeds weer: dient de techniek het leven der 
mensen, manipuleren wij met het leven ten dienste van het 
leven en zijn toekomst, of heeft er al een afval, een afwen
ding, een omwending plaatsgevonden, waarbij de middelen 
ongemerkt doel worden en machines, computers en mani
pulatoren tot baäls, die ons knechten. 

Onze verantwoording groeit met ons kunnen en kennen: 
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het gouden kalf, dat wij kunnen oprichten om er onze eigen 
potenties in te aanbidden, wordt steeds geweldiger van af
meting. Zijn phallus reikt tot in de hemel, althans in onze 
verbeelding. Nooit eerder in de geschiedenis hebben wij zo 
scherp voor de keuze gestaan tussen leven en dood. Wat een 
zegen van God kan zijn, dreigt de apokalyptische verschrik
king van een kosmische katastrofe te worden, door onze 
eigen schuld, door onze vervreemding van de bron van het 
leven. 

De oude woorden van de tora zijn een aktuele waarschu
wing: Ik stel u voor de zegen en de vloek - en God laat 
alles afhangen van onze keuze. Hij ontmenselijkt ons niet. 
Hij laat ons onze gezamenlijke en persoonlijke verantwoor
ding. Van deze keus komen wij niet af door de specialist tot 
priester van de laboratorium-tempel te maken. Zonder zake
lijkheid zullen wij de rechte weg niet vinden, maar wij vin
den hem nog minder met alleen maar zakelijkheid. De feiten 
verdienen gekend en verwerkt te worden, maar wij mogen 
ze niet aanbidden. Wij zullen de empirie in de horizon der 
verwachting en in het referentiekader van de ethiek moeten 
stellen. Wij zullen moeten doen, wat wezenlijk is voor de 
humaniteit: elkaar in de ogen zien, met elkaar spreken, naar 
elkaar luisteren en elkaar helpen en bijstaan - en dit alles 
niet contre coeur, maar van harte en gaarne. Dit te doen is 
voldoen aan de werkelijkheid van het menszijn, dat - zoals 
wij mogen geloven - een onverwoestbaar karakter heeft, om
dat God ervoor instaat. 

De doodsangst slaat ons om het hart, als wij zien hoe de 
mens zich alles denkt te kunnen onderwerpen - want de 
entelechie der natuur is geen waarborg tegen mogelijk mis
bruik -, waardoor de mens dreigt in slavernij gedoemd te 
worden (Hebr. 2: 8, 15), want zijn macht is onmacht en 
keert zich tegen hem. Van die doodsangst mag de messiaanse 
mens vrij zijn, ook al ziet hij nog niet dat aan het mensen
kind alles op de rechte wijze is onderworpen, ook al ziet hij 
wolken vol dreiging. Hij mag Jezus zien, met eer en heerlijk
heid gekroond (Hebr. 2: 9), hij mag bedenken de dingen 
die boven zijn, waar de Messias is, gezeten aan de rechter
hand van God (Kol. 3 : I). Hij mag bedenken, dat alles in 
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de Messias is geschapen, dat tora en wijsheid het bestand der 
schepping zijn en dat de zachte kracht van de liefde wint. 
Het menselijk leven is hem verborgen in God. Deze hoop 
overstraalt de angst. Dit geloof overwint de wereld. Dit 
geloof is het leven. 
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OP ZOEK NAAR DE KOMENDE STAD 

De christelijke gemeente is het lichaam van Christus, het 
passieve en aktieve organisme van Gods messiaanse bedoelen, 
dat zich als een revolutie zonder weerga voltrekt in de ge
schiedenis. Als zodanig heeft de gemeente geen moraal te 
prediken, geen militaristische vaandels op te heffen, maar 
ook geen pacifistische duiven te laten vliegen - zij heeft 
eenvoudig gehoorzaam te zijn aan haar roeping. Het is veel 
te weinig - al is zelfs dat haar vaak te veel -, dat zij het 
evangelie geloofwaardig zou moeten maken; zij is geroepen 
om aan te vullen wat aan de verdrukkingen van de Messias 
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ontbreekt en voor haar deel in de geschiedenis te verwerke
lijken wat haar in de geschiedenis van Israël, met name in 
het leven en sterven van Jezus van Nazaret aan het hart is 
gelegd. Eén van de grootste gevaren, die de gemeente loopt, 
is dan ook, wat Paulus (Rom. 12: I, 2) de gelijkvormigheid 
aan de wereld, de congruentie aan de instituties, noemt, dat 
wil zeggen: als zij zich konformeert aan de geweldsstrukturen 
van de onrechtvaardige maatschappij of zelfs maar onkritisch 
zich gedraagt tegenover een betrekkelijk rechtvaardige orde 
en die verwart met de toekomende vrede. De geschiedenis 
heeft Paulus bitter gelijk gegeven, zijn waarschuwingen 
waren geen slag in de lucht, maar werden in de loop der 
historie steeds weer in de wind geslagen -, juist de zondeval 
in het konformisme' heeft de gemeente gemaakt. In de gang 
der dingen is de kerk steeds meer het zoeken van de komende 
stad achter gaan stellen bij het genieten van de voorlopige 
vrede, waaronder zij sinds Keizer Constantijn de Grote in het 
christelijke Europa kon leven. De ontaarding van de mes
siaanse verwachting, haar verbleken, leidde tot een over
schatting van het christelijke gehalte van de wetten en orde 
dezer wereld en dit bracht de kerk diep in de gevarenzone 
der wereldgelijkvormigheid. Sindsdien zijn de grote volks
en massakerken uitgegroeid tot de vormeloze weekdieren, die 
zij heden zijn en die als puddingen links of rechts overhellen, 
al naar gelang ... Als de gemeente het profetische woord niet 
meer wil horen, dan verliest zij. de distantie van haar adel
dom in de Gezalfde tegenover de ondernemingen van ko
ningen en staatslieden, keizers en politici. Zij beseft dan nau
welijks meer, of trekt het, eschatologisch, pro memorie uit, 
dat wij hier slechts te doen hebben met relatieve, voorbij
gaande schema's, voorlopige ordeningen, die bij alle mense
lijke verwarring door de gratie van God niet buiten Zijn re
volutionaire werkzaamheid omgaan, maar daar nooit of te 
nimmer aan mogen worden gelijkgesteld. Ja, zij gaan tegen de 
geopenbaarde wil tot recht en vrede van God en de Messias 
vaak lijnrecht in; in ieder geval dienen zij steeds weer daar
tegen te worden afgewogen en te· licht bevonden. Als de ge
meente dit vergeet, welke hand moet er dan aan de wand 
van Kremlin of Witte Huis het mene-tekel schrijven? De mes-
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siaanse toekomst, die door de gemeente, die leeft van de 
wind, van het 'pneuma' der hoop, wordt gezocht, bestemt 
haar tot de avant-garde van Gods omwenteling, Gods aanval 
op deze wereld. Als de gemeente zich echter warm nestelt in 
onze chaotische orde, onze zogenaamde vrede, die geen vrede 
is, maar gekamoefleerd geweld, uitbuiting en diskriminatie, 
dan is het zout smakeloos geworden en het licht op de stan
daard gedoofd. Een kerk, die de Messias niet meer verwacht, 
een gemeente zonder utopie, heeft het kriterium verloren, zij 
wordt de religieuze vlag op de status-quo, de aannemer van 
plechtigheden, verrader van de menselijke emancipatie. 

Dit is geen nachtmerrie, maar voor een groot deel wrange 
werkelijkheid. Toen de kerk eenmaal haar lot met de staat 
had verbonden, begon zij ook een algemene rechtvaardiging 
te geven van de oorlog. Op de synode van Arles (314) ex
kommuniceerde zij dienstweigeraars. Met haar theorieën 
over het 'bellum justum' (rechtvaardige oorlog) leverde de 
kerk de staat een dekmantel waaronder hij zijn geweld en 
onrecht verbergen kon. De staat behoefde alleen maar te 
zorgen zich naar buiten aan de spelregels te houden. Wij 
zien dit tot op de dag van vandaag. Altijd is de ander de 
agressor, hij is begonnen. En als wijzelf zijn begonnen, dan 
was het toch zelfverdediging, want de ander wou eigenlijk 
beginnen en dat moest voorkomen worden (preventieve oor
log). Trouwens de eerste klap blijft een daalder waard. Het 
is de hoogste tijd, dat de kerk zich van dit onwaardig spel 
distantieert, ondubbelzinnig - een spel, waarvan miljoenen 
levens de inzet vormen. Laat de gemeente opnieuw worden, 
wat zij is: de nonkorformistische kopgroep op weg naar de 
komende polis, de voorhoede van Koning Messias. Laat de 
kerk distantie nemen in het volle besef van haar schuld, 
want zij was het zelf, die voor de spelregels gezorgd heeft bij 
deze zenuwslopende wedstrijden in schijnheiligheid. 

Wat moet dan, in dit opzicht, de cura prior, de eerste zorg 
van de gemeente zijn? Moet dat zijn dat er wordt ontwa
pend? Of bewapend? Neen! Noch het een noch het ander. 
Ik herinner mij, dat ik in 1945 aan de zuidrand van Amster
dam aan de Stadionkade, stond te kijken naar het vuurwerk 
ter gelegenheid van Nederlands bevrijding uit het fascisme 
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en hoe daar, nog in de oude spelling, de woorden áan de 
nachthemel begonnen te lichten: Wint Den Vrede. Nu dat is 
het helemaal. Dat is de opgave de vrede, de sjalom, het heil, 
de broederschap, de rechtvaardige orde vorm te geven. Poli
tiek is de kunst van het mogelijke in de richting van de 
nog-onmogelijke, maar brandend-nodige utopie te stuwen. 
Politiek is de voortdurende omvorming van de staat tot een 
demokratie, van de demokratie tot een omvattende, ook 
sociale demokratie, politiek is het stichten van een zinvolle, 
rechtvaardige levensorde, waaraan allen, hier en daar en 
overal, kunnen en mogen deelnemen, neen: waaraan zij 
werkelijk deel hebben. Het is doodsgevaarlijk zich blind te 
staren op het (geisoleerde) oorlogsprobleem en, door angst 
bevangen, de ogen te sluiten voor het geweld dat reeds 
gaande is, de ogen te sluiten voor de oorlog van allen tegen 
allen, die reeds woedt en niet zichzelf te durven toegeven, 
dat de vrede reeds bijna geheel verloren is. 

In Uppsala is voorgesteld om het rapport van sektie III 
(World economie and social development) aldus te beginnen: 
'Na Uppsala kan geen christen bij het aanstormen van de 
katastrofen meer zeggen, dat hij het niet geweten heeft'. Dat 
is een voortreffelijke aanhef. Helaas is de zin toch geschrapt. 
Willen wij misschien toch t.Z.t. nog zeggen, dass wir es nicht 
gewusst haben? Maar dat kan niet. Als straks miljoenen ont
rechten en uitgebuiten in opstand zijn gekomen tegen onze 
moordende status quo, dan is dat geen verrassing, maar de 
konsekwentie van wat heden gaande is. Toch vluchten wij 
steeds weer in de vergetelheid, uit eigen belang, want wij 
hebben zoveel te verliezen. Christenen slapen gerust, als de 
profeet Jona, in de onderste kajuit, terwijl het schip bijna 
vergaat. Waarom? Omdat zij op de vlucht zijn voor hun roe
ping, de uitbuiters in de metropolen van h~t kapitalisme te 
prediken, dat het spoedig uit zal zijn met alle schijnbare 
vrede, tenzij wij ons bekeren en leven en laten leven I Het is 
nog niet tot ons doorgedrongen, dat de gemeente van Jezus 
een ~ereldwijde gemeenschap is, die katholiek is - dat be
tekent solidair met de hele mensheid, gekant tegen alle par
ticularisme, egoïsme, zelf tevredenheid, . zelfrechtvaardiging 
en rechthebberij. Maar helaas zijn wij in de kerk altijd nog 
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op de individuele toer en bewijzen hulpdiensten, die het 
vitium originis, de oerfout niet aantasten, maar eerder nog 
instandhouden. Het is hoog tijd, dat Jona wordt gewekt en 
uit zijn kajuit aan dek komt. Hij slaat dan een figuur als 
modder, maar beter ten halve gekeerd dan ten hele ge
dwaald. En dan is nummer één: de hele stad Ninevé moet 
anders, omgekeerd, omgeturnd worden of alles wordt omge
keerd, verwoest, met de grond gelijk gemaakt; onze hele 
stand van zaken wordt anders, met ons erbij, of wij zullen 
ondergaan. Onder de voorwaarden van de oude wereld -
met alle risico's van dien - zet de gemeente zich in om reeds 
nu het leven in te richten naar de kwaliteiten van het Rijk 
van God. Zij zet de maatschappij en de kunst om die te 
ordenen, de politiek, in het licht van de Adventus Domini, 
de intocht van de Messias. Politiek is de kunst om Hem te 
verwelkomen. 

Dit betekent, het kan niet genoeg gezegd worden, dat de 
gemeente niet neutraal kan zijn. Zij kan niet zeggen: wij 
weten van niets, politiek is onze zaak niet, wij zijn er voor 
de ziel, voor het innerlijk, voor de geest en niet voor de 
materie, niet voor het uiterlijk, niet voor de geschiedenis, 
niet voor de maag. Neutraliteit is de afschuwelijkste partij
digheid die er is: het is kiezen voor de machthebber, het is 
goedkeuren van onrecht, zonder er verantwoordelijkheid 
voor te nemen, het is slechte, allerslechtste politiek. Dat is 
de onzin, die uitgekraamd wordt door hen die geen politiek 
op de kansel willen. ,De keuze ligt niet tussen politisering of 
neutraliteit, maar tussen de goede of de slechte politieke 
keuze! Wij moeten de moed hebben te kiezen. De gemeente 
is geroepen partijganger der armen te zijn. De kerk is katho
liek, solidair met de mensen, dat kan zij alleen zijn als zij 
voor de armen kiest, want hun bevrijding is de verlossing 
van alle mensen. De gemeente is een pressie-groep van de 
uitgebuiten. Zij spreekt voor de stommen! Zij richt in naam 
der ontrechten! Zij durft het konflikt aan, omdat zij van ver
zoening weet heeft. De waarheid is geen idee voor haar, 
maar het is haar weg, haar messiaanse weg. 

Zolang onze politiek bepaald wordt door het ene principe, 
dat zaligmakend schijnt, namelijk een 'gezonde ekonomie', 
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blijven wij in de fatale trend waarin wij zijn. Deze trend zal 
onvermijdelijk eindigen in het uitbreken van een wereld
brand. Waar de politieke machten niet opgewassen zijn 
tegen hun eigenlijke taak, op deze wereld het leven der men
sen materieel en geestelijk mogelijk te maken, daar zullen die 
machten vroeg of laat een uitlaatklep openen om de druk 
van de binnenlandse onrust en onlust lucht te geven en zij 
zullen die uitweg vinden in de oorlog (Barth) . Vrede die 
geen vrede is, maar een met morele middeleit opgelegd ge
weld, vrede die als een gewitte muur is, maar daarachter 
zitten de scheuren, valt onverbiddelijk inéén tot een puin. 
hoop. 

De grote opgave, waarvoor wij staan, ligt dan ook in de 
ontwikkelingslanden. Daar moet de vrede worden gewonnen. 
De kerk behoeft zich niet steeds tegen de oorlog uit te spre
ken, want als geisoleerd woord is het machteloos, als de 
kerk spreekt, moet het een belofte zijn van solidariteit op 
genade en ongenade. De gemeente ga voorop in de richting 
van een menselijker maatschappij en een politieke struktuur, 
die de oorlog tot een zinloze overbodigheid, een relikt uit 
een vergane tijd zullen maken. De oorlogstechniek kunnen 
wij niet afschaffen, maar wij kunnen het onrecht, de honger 
en de uitbuiting opheffen en de grondstofprijzen drastisch 
verhogen en een stuk welvaart, een stuk industrie loslaten 
ten bate van onze medemensen. Wij kunnen ook die poli
tieke machten en strevingen steunen in de ontwikkelings
landen, die het algemeen welzijn der mensen, en niet de pri
vileges van een feodale en neo-kapitalistische bovenlaag, op 
het oog hebben. Dezelfde fabelachtige techniek, die ons in 
staat stelt tot een tienvoudige over-kill, heeft ons ook voor 
het eerst in de wereldgeschiedenis bekwaamd, vrede en wel
vaart te bereiden voor alle mensen. Deze voortgang van ken
nis en technische beheersing betekenen een vergroting van 
onze verantwoordelijkheid, die maar niet tot ons sociale en 
politieke bewustzijn schijnt door te dringen. 

De gemeente dient dit diepteperspektief in de historie te 
onderkennen. Want van haar mag verwacht worden, dat zij 
haar mentaliteit, haar denken en haar instelling laat be
palen door de liefde van God, die ons met de Messias laat 
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samengroeien, zodat wij met Hem aan den lijve ondervinden, 
wat het is buiten de legerplaats te lijden, en zodat wij met 
Hem verkeren in het krachtenveld van het komende Rijk. 
Door deze geestelijke vernieuwing krijgt de gemeente moed 
tot die nuchterheid, die alle illusies laat varen en tot die 
liefde, die alle vrees, troebele bron van egoisme en konser
vatisme, uitdrijft. -

Wij hebben reeds gezegd, dat een principiële aanvaarding 
van de oorlog onmessiaans is. Dit hield in dat wij de leer van 
de rechtvaardige oorlog verwerpen. Nu moeten wij daar 
echter aan toevoegen, dat ook een principiële verwerping 
van alle geweld niet in overeenstemming kan zijn met onze 
roeping als christen. Wel moet er een onvoorwaardelijk neen 
tegen het atoomwapen, tegen alle massavernietigingswapens 
überhaupt, worden uitgesproken, omdat deze wapens in 
zichzelf doelloos en zinloos zijn en er zich geen enkele toe
passing van laat denken, die in enig facet acceptabel zou 
mogen heten. Vooral echter - en daar gaat het nu om -
moet de gemeente uitspreken, dat haar solidariteit met de 
armen niet eindigt, ook als deze het strukturele geweld van 
honger en uitbuiting, waardoor zij blijvend dreigen te wor
den geknecht, zouden gaan beantwoorden met tegengeweld. 
Want dan is de abnormale toestand ingetreden, die wij nood
weer noemen. Dit is geen apriorisch oordeel, maar een situa
tioneel bepaald woord, een belofte die de gemeente, gezien 
de stand van zaken in de wereld, heeft af te leggen. Ik wil 
aan deze visie enige achtergrond geven. 

In de eerste plaats: de kerk is de proleten in de wereld 
veel schuldig. Want zij heeft in de vorige eeuw de arbeiders 
voor de keus gesteld: 'religie of revolutie'. De gemeente is 
dus, op zijn minst medeverantwoordelijk voor het stellen van 
dit valse dilemma. Het zal de lezer nu langzamerhand wel 
duidelijk geworden zijn, dat rechte theologie leert, dat het 
christelijk geloof anti-religieus is, omdat religie sanktione
ring van het bestaande is, en geloof een zich opmaken naar 
het beloofde land. De keuze is dus ook niet 'geloof of revo
lutie'l Maar helaas is dit nu nakaarten I De proleten zijn 
voor het valse dilemma gesteld en ze hebben gekozen. Laten 
wij niet, kwasi verontrust, maar heimelijk gerustgesteld, dro-
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men van een definitieve verburgerlijking van de proletarier, 
want we zullen bedrogen uitkomen. Ook de nederlandse 
arbeider voelt zich, vlak onder de oppervlakte van zijn aan
gepast gedrag, een bedrogene, een gekrenkte, een beledigde 
- en terecht! De proleten zijn weg uit de kerk en blijven 
weg. Daarmee heeft de kerk haar grondvlak verspeeld. Nu 
zit er voor de gemeente maar één ding op. Dat is: zich alsnog 
bekeren. Kiezen tegen de religie, vóór de revolutie van God 
- en daarin: vóór de revolutie der armen. De kerk zal op
nieuw het evangelie der armen moeten prediken aan de 
schare, die de wet niet kent en ook niet kennen wil, omdat 
zij weet dat religie tot knechting leidt, - maar die de blijde 
boodschap, dat het Rijk van recht en vrede gaat aanbreken, 
gretig zal indrinken. Prediken met wóórd en dáád! 

In de tweede plaats, wil ik ingaan op een tegenwerping 
die altijd gemaakt wordt. Men zegt: 'ja maar, die verhonger
de proleet is een desperado, die amok maakt. Zo komen wij in 
de chaos terecht. Moeten wij dat dan maar laten gebeuren?' 
Inderdaad, het zijn desperado's, die tot alles in staat zijn. Zij 
hebben niets te verliezen. Armoede laat een mens ook moreel 
aan lager wal raken. De arme is rankuneus, vol ressentiment, 
neurotisch-agressief en vol wraakgevoelens. Hij heeft het 
psychisch, en physiek nodig om de koloniale heer te doden. 
Alleen door een uitbarsting van geweld heen kan hij zich
zelf vinden. Ik praat dat niet goed, ik konstateer het. Laten 
wij echter in godsnaam bedenken, dat wij hem zo gemaakt 
hebben. Ook de gemeente heeft hem in de steek gelaten. 
Waaraan ik nu appelleer is dit: laat de gemeente, die weet 
van de rechtvaardiging van de goddeloze, zich bekeren en 
eindelijk solidair worden met deze arme, juist ook in zijn 
morele aanvechtbaarheid (want daaraan zullen straks de 
redenen ontleend worden om hem af te slachten!). -

In de derde plaats. De gemeente moet zich schamen, want 
waar zij een vals dilemma stelde en de arme in het isolement 
dreef, nam de revolutionair verantwoordelijkheid en maakte, 
onder vrees en beven, zijn handen vuil. De revolutionair is 
het, die doÓr bewustmaking de proleet tot inzicht in zijn 
eigen situatie brengt en ze probeert het agressiepotentiaal, 
dat in hem leeft, om te buigen en te richten op wat werkelijk 
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destruktie verdient. Er is dus geen enkele reden op de revo
lutionair neer te zien. Hij waagt het, verantwoording te 
nemen voor massale krachten van explosieve aard, hij pro
beert een massabeweging richting te geven. Wat er ge
beurt als een desperate agressie geen revolutionaire leiders 
vindt, hebben wij bijv. in Curaçao gezien, waar men een
voudig de stad in brand stak. De revolutionair waagt het, 
zonder dekking van een moraal, een daad als waagstuk te 
stellen, zich beroepend op de toekomst, hopend op enige 
rechtvaardiging achteraf. De gemeente zou in dit ethos iets 
moeten herkennen dat afkomstig is uit haar eigen traditie. 

In de vierde plaats. Men zegt wel, dat in het revolutionair 
handelen, alle middelen aan het doel worden ondergeschikt 
gemaakt en dat dus de ethiek wordt verzwolgen door de klas
senstrijd. Dit zou een reden zijn', zich van de armen en hun 
revolutie verre te houden. Wij moeten echter bedenken, dat 
de regel, het doel heiligt de middelen, niet op zichzelf ver
werpelijk is, maar alleen als het telos niet langer het escha
ton is, dat ons handelen kritisch blijft bepalen, maar 'hab
haft' wordt gemaakt en vereenzelvigd wordt met het doel der 
revolutie bijv. nationalisering van de produktiemiddelen. 
Wij zien echter in het diepere revolutionair denken (bij 
Ernst Bloch, bij Kolakowski, ook bij Guevara, of bij Mar
cuse), dat het doel blijft de bevrijding van de onderdrukte 
en - onderdrukker beiden. Het doel blijft een zedelijk
humanitair perspektief, niet alleen (wel in de eerste plaats) 
materieel geluk omvattend, maar ook (na de maaltijd is er 
een dansi) de menselijke waardigheid en vrijheid. Zo kunnen 
de doeleinden van de revolutie op algemene, zedelijke gel
ding aanspraak maken en gaat er van het doel, wil het niet 
verspeeld of gemist worden, een heiligende werking op de 
middelen uit. Het revolutionaire doel heiligt alleen die mid
delen, die werkelijk het doel (onder kritiek van het eschaton) 
dienen kunnen. Andere middelen zijn verwerpelijk:. zij zijn 
ook geen echte middelen. De gemeente zou er beter aan 
doen, in plaats zich van de revolutie te distantiëren uit mo
ralisme, dat bovendien nog slecht geinformeerd is, zich met 
haar bijdrage in dit gesprek over doel en middel te begeven. 
Vanuit haar traditie kan zij hier een belangrijke inbreng 
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hebben. -
Ernst Bloch rekent het tot de mensenrechten, dat er een 'gemeente' is! 

De poorten der hel zullen de kerk niet overweldigen I Wij kunnen daar 
cynisch over doen en zeggen: dat hebben wij gezien, het onkruid van 
de machtskerk vergaat niet, het bijgeloof bloeit als een roos, het ver
raad van de clerus overleeft alle revoluties_ Steeds weer duikt de kerk 
op als garant van de nieuwe, de laatste orde_ Wij hoeven daarvoor de 
chronique scandaleuse niet op te slaan, dat is een kleinigheid vergele
ken bij de officiële kerkgeschiedenis. Daarin zijn juist de hoogtepun
ten, naar de geest dieptepunten, de lichtpunten zijn nevelvlekken. Neem 
de sociale filosofie van Leo XIII, hooggeprezen uiting van waarachtige 
humaniteit, waarin een vertikale, korporatieve samenhang tussen de 
arbeider en de fabriekseigenaar wordt bijeengefantaseerd om zo de wer
kelijke, horizontale kloof tussen kapitaal en arbeid te verbloemen, achter 
een sluier van harmonie. Het geheel wordt aan de man gebracht als 
een moderne toepassing van de idee van het Corpus Christi, maar het 
is in wezen, in zijn feitelijke politiek-sociale strekking, een staaltje klas
senstrijd van bovenaf, een ideologische meesterzet van de heersenden. Zo 
verleent de kerk haar sanktie aan de moraal, het afweermechanisme van 
de in-group, en aan de ideeën van de machthebber; door een pakt met 
de geweldenaar te sluiten, dekt zij zich in tegen overweldiging door de 
hel. 

Dit cynisme heeft het woord van Christus vervalst. Niet de klerikale 
kerk, de infame, zal blijven, - integendeel: die zal vergaan, want wie 
zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar, laten wij 
bedenken, dat het niet het wezen van de kerk is met Nimrod, met Nero 
te pakteren; als zij dat doet, is zij aan Jezus ontrouw. Het wezen der 
kerk is Jezus, die haar het ene nodige leerde: het zoeken van het ko
ningschap van God en zijn gerechtigheid. Die gemeente blijf tI Zulke 
leerlingen van de Messias zullen er steeds weer, hier en daar en overal 
zijn. Met de macht om de macht, de potentia, is het niets gedaan: eens 
zullen geweld en dwang voorbij zijn, dan zal de staat als staat verdwijnen 
en worden tot een eenvoudige administratie van zaken, het beheren 
van produktie- en ruilprocessen .. Maar de gemeente zal niet voorbijgaan, 
want ook dan is het nodig dat er een vrije leermacht van het geweten 
is, anders worden de mensen toch weer knechten van de bureaukratie, 
ook dan is het nodig, dat er een terugkoppeling is van de menselijke 
toekomstdroom op ons schamel stukwerk, zodat er beweging blijft in de 
richting van het eschaton. De mensen hebben recht op een gemeente, 
want wij zijn er nog niet. De gemeente waakt ervoor, dat niemand zegt: 
zie het is hier of het is dáár. Dat is de gemeente, waarop de wereld 
recht heeft, de gemeente, die solidair met de armen en geringen, de 
zachtmoedigen, de hongerenden en dorstenden, gerechtigheid heeft ge
zocht en verzadiging, het Rijk van God heeft nagejaagd, terwijl zij nog 
niets anders zag dan Jezus, de volhouder in het geloof. Die gemeente zal 
er nog zijn, die zal blijven, ook als er een grote stap voorwaarts is ge
daan en de menigte haar materiele geluk heeft gevonden, want het re
volutionaire doel is geen laatste-werkelijkheid, geen 'eschaton'; de gemeen-
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te blijft ook dan als vrije leermacht van het geweten, om het lied van 
verlangen te zingen, om te dromen van de toekomst, om waakzaam te 
zijn, gewekt door de belofte, zodat, ook al ~s er iets van de utopie ver
vuld, de werkelijkheid blijft verschijnen in messiaans licht, de feiten de 
mensen niet gaan terroriseren en de dynamiek doorgaat. De gemeente 
mag blijven waken over de waardigheid van de mens, ook waar zijn 
materiële geluk reeds gestalte heeft gekregen, want ook al geldt: erst 
kommt das Fressen und dann kommt die MoraI. deze volgorde is geen 
rangorde: het gáát tenslotte om Gods eer, om de waardigheid van de 
mens, om de vriendelijkheid, de broederlijkheid. De gemeente, die nu 
waakt over de rechte volgorde, màg dan opkomen voor de ware 
rangorde. De wereld heeft die gemeente nodig. Daarom laat God de ge
meente door de poorten der hel niet overweldigen, want God heeft de 
wereld te lief. 

Met de Nimrodstaat zal het konstantijnse christendom ve~dwijnen, ten
Zij het zich van het kapitalisme zou distantieren. Maar dat is van de 
gevestigde kerk nauwelijks te verwachten, zeker niet als wij onze ver
wachtingen willen funderen in empirische tendenties. Iets anders is het, 
onze verwachting te zetten op Jezus en Zijn weg. Wij zijn niet geroepen 
onze kritiek op de bestaande kerken breed uit te meten. Wij zijn ge
roepen onszelf onder de kritiek van de Messias te stellen en gemeente 
van Hem te zijn. Door werkelijk zijn gemeente, zijn leerjongeren te zijn 
oefenen wij van binnenuit kritiek op de kerk en doen wij een appèl op 
haar. Voor ons immers is de kerk niet wat zij er zelf steeds weer van 
maakt, maar wat zij in de aanleg en toeleg Gods, wat zij 'eschatologisch' 
is. Daarop blijven wij haar aanzien. Wij schrijven haar niet af, want met 
haar zouden wij het recht der mensen op 'gemeente' op 'oekumenische 
gemeenschap' afschrijven. De kerk moet niet worden afgeschreven! Iets 
anders moet gebeuren: op het punt waarop de kerk de mensen teleur
stelt en in de kou laat, moet hun worden recht gedaan. 

Dit betekent konkreet het volgende. Laten wij onze liefde tot de 
kerk belijden door gehoorzaam te zijn aan de Messias. Zo zijn wij ge
meente en behoren tot de kerk, ook al zouden wij door haar gevestigde 
orde als een luis in de kraag van de kerk worden beleefd. Dan maar 
een luis. 

Laten wij die gehoorzaamheid aan de Messias asjeblieft niet adver
teren. Wij jagen ernaar, wij streven ernaar, maar weten, dat wij het, 
van ons uit, niet halen. Gemeente-zijn is ook juist: je met elkaar onder 
de discipline stellen en elkaar vasthouden bij de gedane keuze. 

Daarom: geen woorden, woorden, woorden. Maar laten wij, opgewekt 
door Gods toekomst, een paar eenvoudige, niet mis te verstane belof
ten afleggen, beloften van solidariteit met de ontrechten en beledigden 
in deze wereld. Dit moeten konkrete beloften zijn, zodat de mensen zien 
kunnen of wij ons eraan houden. 

Verzoening is niet versluiering van de strijd, maar lijden aan de 
weerstand, pijn hebben aan de tegenstelling, liefde koesteren voor de 
vijand. Alleen deze passie voert tot goede aktie: in Christus is geen 
jood of griek, geen slaaf of vrije, geen man of vrouw, in de gemeente 
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wordt aan de rassen·, de klassen· en de sexentegenstellingen geleden en 
zij worden er tot verzoening gebracht, omdat de vijanden elkaar in de 
Messias accepteren. De gemeente is de kiemcel van de broederlijkheid 
van morgen. 

De gemeente brengt 'morgen' ter sprake, de gemeente brengt 'mor· 
gen' in de praktijk. Zij is het desem dat het brood doortrekt. Maar zij 
is ook een tegenmilieu, een terugtochtsgebied, een rustplaats waar de 
vermoeidheid van het hart wordt overwonnen, een leerhuis van de 
Messias, waar wij worden ontwend aan de valse bindingen, waar wij 
leren onszelf subjektief te déklasseren en burgerzin te ontwikkelen met 
het oog op het koninkrijk Gods, een leerhuis van geweten en fantasie. 
In de gemeente mogen wij ook geborgen zijn, als in een loofhut, wrak 
onderkomen onderweg, iets, bijna niets. 

De gemeente is ook, vanuit haar 'Vorwi:gnahme' der toekomst, Militia 
Christi, avant garde van de Messias, een eedgenootschap van strijders, 
die elk middel schuwen, dat niet in overeenstemming is met het doel, 
waarvan zij de voorlopige anticipatie is. Zij strijden met de zachte kracht 
der liefde en blijven solidair met de armen, ook als hun tegenbeweging 
tegen onrecht en uitbuiting dreigt besmet te worden met het geweld 
waartegen iij zich keert. Want de gemeente weet, dat de bedreiging 
der liefde niet eerst met de revolutie. tegen een slechte orde begint, maar 
reeds begonnen was, toen de kerk 'normaal' zich onderwierp aan wat 
zij (terecht?) een goede vorm van recht en orde achtte. De gemeente 
leeft niet· uit goede bedoeling of gezindheid, maar is diep doordrongen, 
dat de wereld verloren was, als God de goddelozen niet zou rechtvaar· 
digen. De gemeente is een leerhuis voor het geweten, dat gewekt wordt 
door Gods belofte, en zij onderwijst de mensen van daaruit te hande· 
len, niet zelfverzekerd, maar in de hoop, dat God het werk bevestigt en 
rechtvaardigt. Zij kent het geheim van de solidariteit in de schuld, want 
haar Heer werd terwille van de mensen tot zonde gemaakt. 

In de vijfde plaats. De revolutie is gewelddadig, en een 
christen behoort pacifist te zijn. Daarom heeft de gemeente 
geen boodschap aan de revolutie. Tegen deze visie is het 
volgende op te merken. De revolutie is niet vanuit haar 
wezen gewelddadig. Integendeel: revolutie wil het geweld in 
de wereld overwinnen. Zij zoekt een institutionalisering en 
strukturering waarin het geweld zal zijn opgeheven, zij wil 
een niet-intermitterende bovengewelddadigheid. Er is dus 
verschil tussen geweld en geweld. Er is een kwalitatief ver
schil tussen het geweld, dat veranderingen wil tegenhouden, 
omdat de status quo de machtigen privilegeert, geweld dat 
kritiek wil smoren, alternatieven te niet doen en nieuwe 
perspektieven onmogelijk maken, - en geweld, dat aan al 
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dit geweld en het geweld van strukturele aard een einde wil 
maken. Hele legers van grotendeels gedoopte christenen wor
den door de eed onder militaire discipline gebracht en in
gezet om onderdrukten eronder te houden (Lat. Amerika), 
koloniale oorlogen te voeren (Nederland in Indonesië), 
volkeren de wil op te leggen (Tsjechoslowakije), een fascis
tische staatsgreep te steunen (Griekenland) -. En in plaats 
van dat de kerk haar leden van deze dwaalwegen terugroept, 
richt zij, terwijl zij tegen een gewelddadig establishment aan
leunt, haar boodschap van geweldloosheid tot de desperado's 
onder de armen, die zich eindelijk tegen onrecht en geweld 
gaan verweren, waaronder zij eeuwen, ook door de schuld 
der kerk, hebben geleden. Daarmee richt zich de kerk tegen 
het geweld dat geweldloosheid als telos heeft en keurt zij 
impliciet het geweld dat het geweld in stand houdt goedl 
Want wat is het geweld der armen? Het is noodweer. Het 
is een zwak noodweer. Ik neem een voorbeeld: de gijzeling 
en later het ombrengen van een amerikaanse diplomaat in 
Urugay. Het gaat er niet om dit goed te praten, want dat 
kan niet. Wel echter moeten wij de schijnheiligheid aan de 
kaak stellen van hen, die deze gijzeling van een antiguerrilla
deskundige, die de belangen van een westers kapitalistisch 
land in een ontwikkelingsland op een uiterst dubieuze wijze 
behartigt, door guerrillero's van wie er honderden gegijzeld, 
gearresteerd en gefolterd zijn, ook vrouwen en kinderen, 
veroordelen, terwijl zij tegelijkertijd het feit dat Washington 
en Moskou de hele wereldbevolking gegijzeld hebben en 
met de kollektieve nucleaire, chemische en bacteriologische 
dood bedreigen, goedkeuren. Het kan zijn, dat het geweld 
tegen die ene 'diplomaat' meta-gewelddadigheid mag heten, 
omdat zij doelt op een niet-intermitterende, bestendige ge
weldloosheid als perspektief, terwijl de chantage met ABC
wapenen de voortgang der geschiedenis remt ten bate van 
ons rijken, met wie de kerk nog steeds al te zeer gemene 
zaak blijft maken. Wie zijn pacifisme op de arme richt, die 
zich met een buitgemaakt geweer probeert te verweren, 
weet niet wat hij doet of is een huichelaar. De konklusie 
blijft dus: de solidariteit van de gemeente met de arme 
houdt niet op als het ogenblik aanbreekt, waarop deze arme 

81 



zich gaat verweren, ook niet al is zijn aktie nog zo aanvecht
baar, want het is de gemeente gegeven, zij heeft er de zelf
kennis en de moed toe, als het goed is, in wat er zal geschie
den iets te zien van de krisis, het oordeel, waaronder God 
ons stelt. Zij richt haar pacifisme niet op de armen, maar 
zij roept in eigen kamp de mensen op, zich te bekeren en 
het oordeel te aanvaarden. Zij is pacifistisch in die zin, dat 
zij oproept tot het stichten van een wereldvrede, die de naam 
van vrede verdient en zij doet dit door in haar diakonia op 
de weg naar universele tsedaka voor te gaan. -

Een laatste opmerking is hier nog op zijn plaats. In rap
port sektie IV van Uppsala wordt gezegd: 'er zullen christe
nen zijn, die aan het afschaffen of verminderen van ekono
mische ongerechtigheid met vreedzame ·middelen vertwij
felen en zich verplicht voelen de toevlucht tot geweld als 
laatste uitweg te accepteren'. Mij dunkt, dat deze zin veel te 
koncessief is. Natuurlijk: de normale gestalte van het paci
fisme der gemeente is de vredelievende. Pacifisme is voor 
haar normaal. Zij zal er in het algemeen dan alleen van 
mogen afwijken, als het gaat om bescherming van de in een 
staat van noodweer gebrachte minste broeders. Zij zal er dan 
alleen van afwijken, als - zoals het in Pop. Progressio par. 
30, 31 d.d. 26-3-'67 staat - er een geval zich voordoet van 
'evidente en langdurige tirannie, waardoor de menselijke 
persoon wordt aangetast en ernstige schade wordt toege
bracht aan het algemeen welzijn van een land'. Soms is dus 
revolutionair geweld noodzakelijk. Een gerechtvaardigde 
oorlog in de 'klassieke' zin echter is in onze dagen schier 
ondenkbaar, omdat een komende wereldoorlog wel niet 
anders dan de atoom brand zal zijn, waarmee de tot paniek 
gebrachte machtigen van de bestaande orde de revolutionaire 
armen meetrekken in hun ondergang. Daartegen geldt een 
neen zonder ja'sl 

Terecht heeft Karl Barth in 1938, toen hij de Gifford Lec
tures in Schotland hièld, niet alleen gezegd, dat het weer
staan van de tirannie een daad van gehoorzaamheid kan zijn, -
zelfs als er geweld tegenover geweld moet worden gezet, maar 
ook dat christenen niet mogen doen alsof zij buiten de 
wereld leven en geen deel zouden hebben aan het geweld 
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en de dwang, die zelfs door de beste politieke orde worden 
uitgeoefe~d. De bedreiging van de liefde en het geloof door 
het geweld begint niet eerst waar men, revolutionair, tot een 
betere gestalte van politieke ordening wil komen, maar is al 
eerder begonnen: de 'normale' houding van onderwerping 
en gehoorzaamheid aan een redelijk goede 9f zelfs zeer goede 
vorm van legitimiteit betekent een bevestiging van geweld 
en dwang. Hoeveel te meer geldt dit als de politieke orde op 
beslissende punten faalt en geweld en dwang uitoefent om 
gerechtvaardigde verlangens de kop in te drukken. Zou dan 
de revolutie als poging een betere orde te stichten relatief 
geen kleinere bedreiging van de liefde zijn, ja, zou zij geen 
teken van de liefde in een gebroken wereld kunnen zijn, 
voorzover zij de 'tirannie weerstaat', die de zegepraal van 
Gods mensenliefde tracht te verijdelen? 

Dit 1.100fdstuk moet eindigen met een persoonlijke toe
spitsing. Een discipel van Jezus kan zich niet-verschuilen 
achter een kollektivum, niet beroepen op staat en overheid 
en zeggen: bevel is bevel. Voor hem geldt: je eigen zaak is 
in geding, tua res agitur. De vraag van oorlog en vrede is 
een persoonlijke vraag aan een ieder van- ons. Het gemene
best zijn wij I De vragen van het gemenebest zijn de vragen 
van een ieder onzer. Maak ik mij geen illusies omtrent de 
rauwe werkelijkheid van de oorlog, van een guerrilla? Wat 
doe ik voor een echte vrede, die op recht stoelt? Hoe spreek 
ik, hoe gedraag ik mij, wat dien ik met mijn houding? Voel 
ik mij werkelijk persoonlijk verantwoordelijk? Of verschuil 
ik mij toch heimelijk achter een 'ze doen maar'? Besef ik, 
dat de meeste redenen om oorlog te voeren voos zijn? Weet 
ik, dat ook door mijn schuld de· oorlog hier en daar en 
overal al begonnen is? Erken ik openlijk waar ik sta, met 
wie ik solidair ben, of kies ik toch weer voor mijn eigen be
lang op korte baan? Karl Barth zegt: 'Het is niet anders: de 
oorlogsvraag moet op al deze vlakken ook als een persoon
lijke vraag worden gesteld en beantwoord .. En het is wel
licht de belangrijkste bijdrage van de christelijke ethiek aan 
dit thema, dat zij het onverbiddelijk uit de vrijblijvendheid 
van algemene politieke en morele diskussies haalt en tot een 
persoonlijke vraag maakt: Wat heb jij gedaan, wat heb jij 
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nagelaten op dit punt tot nog toe?' 
Zo hebben wij" dan ook op het punt van de dienstweigering 
te denken en te handelen. Wij zetten ons niet in voor af
schaffing van de algemene dienstplicht. Die was in zijn tijd 
een demokratische vooruitgang (bij de beroepslegers verge
leken). Wij streven veeleer naar een werkelijke algemene 
dienstplicht: een 'witte dienst', die de vrede echt dient. Wie 
nu de dienst in W. Europa, zoals die is, weigert, doet dit als 
persoon en als staatsburger, als homo politicus, in de vorm 
van een revolutionaire daad, waarvoor hij de verantwoorde
lijkheid op zich neemt. Hij geeft een teken, dat hij overtuigd 
is zo de strekking van Gods messiaanse politiek te volgen en 
Hem aan zijn kant te hebben. Daarmee richt hij een getui
genis op van een betere stad der toekomst. Hij doet dit niet 
vanuit een principe van absolute weerloosheid, maar omdat 
hij de zaak waarvoor het leger van zijn staat en volk gaat 
strijden, een kwade, een slechte zaak acht en de oorlog, waar
toe men zich voorbereidt, een onrechtvaardige. Hoe het in 
dit opzicht met ons leger en de inzet ervan gesteld is, is he
laas duidelijk. De gemeente moet dan ook ernstig overwegen 
- en ik zou haar daartoe willen uitnodigen - om in Neder
land openlijk te gaan oproepen tot dienstweigering, temeer 
daar de hervormde kerk reeds een 'neen zonder ja' tegen het 
massaverdelgingswapen heeft uitgesproken. De gemeente zal 
in ieder geval uit moeten spreken, dat zij dienstweigeraars 
van het Nato-leger met instemming en volle sympathie bij
staat. De staten of politieke meerderheden in de staten moe
ten goed weten, dat zij op de christenen niet kunnen reke
nen, als het gaat om een belangenoorlog, als het gaat om 
een voortzetten van de huidige machtspolitiek en ekonomi
sche expansie met geweldsmiddelen. De gemeente verklare 
in het openbaar, dat zij solidair met de armen is, ook als de 
desperado's naar geweld grijpen en dat een christen bij hen 
thuishoort ook als zijn eigen staat en volk aan de andere 
kant staan. Voor de zaak van de vrede zou veel gewonnen 
zijn, als de staat zich over' de gemeente geen valse verwach
tingen meer zou kunnen maken. - Een christen is trouw aan 
de staat, voorzover deze zijn opdracht vervult en recht sticht 
voor zijn burgers als opmaat tot een wijdere rechtsorde, die 
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alle mensen in welvaart en vrede omvat, doch deze trouw is 
geen kadaverdiscipline, maar heeft een grens, het is trouw 
van kritisch-revolutionaire aard, die de staat houdt aan zijn 
telos en hem verzet biedt als de staat in gebreke is. Zo blijft. 
de messiaanse mens in het huidig tijdsgewricht onder de vi
gerende machten een gezel zonder vaderland, dat zijn on
voorwaardelijke gehoorzaamheid, zonder moederland dat zijn 
toegewijde liefde kan eisen, een pelgrim op weg naar de 
komende stad, waaraan hij zijn hart heeft verpand. Op het 
kritieke uur zal zijn hart spreken. En hij zal ernaar hande-
len. . 
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RELIGIE, PIJNSTILLEND MIDDEL 

Wij beginnen met een lang citaat van Kar! Marx, uit zijn: 
Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie (1844), dat wij 
van wat naderbij willen beluisteren. Ik geef u de duitse tekst 
met een door mijzelf vervaardigde nederlandse vertaling. 
Aan Blochs beschouwingen over deze tekst dank ik veel. Of 
mijn inzichten er bij de professionele Marx-kenners mee 
doorkunnen, kan ik niet uitmaken. Het interesseert mij ook 
niet zoveel. ' 
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Das Fundament der irreligiösen 
Kritik ist: Der Mensch macht die 
Religion, die Religion macht nicht 
den Menschen. Und zwar ist die 
Religion <las Selbstbewusstsein und 
das Selbstgefühl des Menschen, 
der sich selbst entweder noch nicht 
erworben oder schon wieder ver
loren hat. Aber der Mensch das 
ist kein abstraktes, ausser der Welt 
hockendes Wesen. Der Mensch, das 
ist die ,Welt der Menschen, Staat, 
Sozietät. Dieser Staat, diese Sozie
tät produzieren die Religion, ein 
verkehrtes \Veltbewusstsein, weil 
sie eine verkehrte Welt sind. Die 
Religion ist die allgemeine Theo
rie dieser Welt, ihr enzyklopädi
sches Kompendium, ihre Logik in 
populärer Form, ihr spiritualis
tischer point d'honneur (Ehren
punkt) ihr Enthusiasmus, ihre 
moralische Sanktion, ihre feierli
che Ergänzung, ihr allgemeiner 
Trost- und Rechtfertigungsgrund. 
Sie ist die phantastische Verwirk
lichung des menslichen Wesens, 
weil das menschliche Wesen keine 
wahre Wirklichkeit besitzt. 

Der Kampf gegen die Religion ist 
also mittelbar der Kampf gegen 
jene Welt, deren geistiges Aroma 
die Religion ist. -

Das religiöse Elend ist einem 
der Ausdruck des wirklichen 
Elendes und in einem die Pro
testation gegen das wirkliche 
Elend. Die Religion ist der Seuf
zer der bedrängten Kreatur, das 
Gemüt einer herzlosen Welt, wie 
sie der Geist geistloser Zustände 
ist. Sie ist das Opium des Volks. -

Die Aufhebung der Religion als 
des illusorischen Glücks des Vol
kes ist die Forderung seines wirk
lichen Glücks. Die Forderung;' die 

Het fundament van de irreligieu
ze kritiek is: de mens maakt de re
ligie, de religie maakt niet de 
mens. En wel is de religie het 
zelfbewustzijn en het zelfgevoel 
van de mens, die zichzelf Of nog 
niet gevonden heeft Of al weer 
heeft verloren. 
Maar de mens, dat is geen abstrakt 
wezen, dat buiten de wereld zit. 
De mens, dat is de wereld der 
mensen, staat, maatschappij. De
ze staat, deze maatschappij produ
ceren de religie, een verkeerd be
wustzijn van de wereld omdat zij 
een verkeerde wereld zijn. De 
religie is de algemene theorie van 
deze wereld haar encyclopaedische 
samenvatting, haar logica in po
pulaire gedaante, haar spiritualis
tisch point d'honneur (punt van 
eer), haar enthousiasme, haar mo
rele sanktie, haar plechtig sluit
stuk, haar algemene grond van 
troost en rechtvaardiging. Zij is 
de fantastische verwerkelijking van 
het menselijk wezen, omdat het 
menselijke wezen geen ware wer
kelijkheid bezit. 

De strijd tegen de religie is dus 
indirekt de strijd tegen die wereld, 
waarvan de religie het geestelijk 
aroma is. -

De religieuze ellende is tegelijk 
de uitdrukking van de werkelijke 
ellende en het protest tegen de 
werkelijke ellende. De religie is de 
zucht van de benarde kreatuur, het 
gemoed van een harteloze wereld, 
zoals zij de geest is van geesteloze 
toestanden. Zij is het opium van 
het volk. -

De opheffing van de religie als 
illusoir geluk van het volk eist de 
stichting van zijn werkelijke geluk. 
De eis, de illusies over zijn toe-
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IlIusionen über seinen Zus tand 
aufzugeben, ist die Forderung, ei
nen Zus tand aufzugeben, der der 
IlIusion bedarf. Die Kritik der 
Religion ist also im Keim die 
Kritik des ]ammertales, dessen 
Heiligenschein die Religion ist. -

Die Kritik hat die imaginären 
Blumen an der Kette zerpflückt, 
nicht damit der Mensch die phan
tasielose, trostlose Kette trage, son
dern damit er die Kette abwerfe 
und die lebendige B1ume breche. 
Die Kritik der Religion enttäuscht 
den Menschen, darnit er denke, 
handeIe, seine Wirklichkeit gestal
te, wie ein enttäuschter, zu Ver
stand gekommener Mensch, damit 
er sich urn sich selbst und damit 
urn seine wirkliche Sonne bewege. 
Die Religion ist nur die iIIuso
rische Sonne, die' sich urn den 
Menschen bewegt, solange er sich 
nicht urn sich selbst bewegt. -

Es ist also die Aufgabe der Ge
schichte, nachdem das ]enseits der 
Wahrheit verschwunden ist, die 
Wahrheit des Diesseits zu etablie
ren. Es ist zunächst die Aufgabe 
der Philosophie, die im Dienste 
der Geschichte steht, nachdem die 
Heiligengestalt der menschlichen 
Selbstentfremdung entlarvt ist, die 
Selbstentfremdung in ihrer unhei
ligen Gestalten zu entlarven. Die 
Kritik des Himmels verwandelt 
sich damit in die Kritik der Erde, 
die Kritik der Religion in die Kri
tik des Rechts, die Kritik der The
ologie in die Kritik der Poli tik. -
(--) 

Die Kritik der Religion endet mit 
der Lehre, dass der Mensch das 
höchste Wesen für den Menschen 
sei; also mit dem kategorischen 
Irnperativ, alle Verhältriisse umzu-
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stand op te geven, is de eis, een 
toestand op te geven, waarin illu
sie nodig is. 
De kritiek der religie is dus in de 
kiem de kritiek van het jammer
dal, waarvan de stralenkrans de 
religie is. ,-

De kritiek heeft de imaginaire 
(denkbeeldige) bloemen van de ke
ten afgeplukt, niet opdat de mens 
de fantasieloze, troosteloze keten 
zou dragen, maar opdat hij zijn 
keten zou afwerpen en de levende 
bloem plukken. De kritiek van de 
religie ontgoochelt de mens, op
dat hij denkt, handelt, zijn werke
lijkheid vorm geeft, als een ontgoo
cheld, tot zijn verstand gekomen 
mens, opdat hij zich om zichzelf 
en daarmee om zijn werkelijke zon 
gaat bewegen. De religie is alleen 
maar de illusoire zon, die zich om 
de mens beweegt, zolang deze zich 
niet om zichzelf beweegt. -

Het is derhalve de opgave van 
de geschiedenis, nadat het hierna
maals van de waarheid verdwenen 
is, de waarheid van het leven op 
aarde te vestigen. Het is allereerst 
de opgave van de filosofie, die in 
dienst van de geschiedenis staat, 
nadat de heilige gedaante van de 
menselijke zelfvervreemding ont
maskerd is, de zelfvervreemding 
in haar onheilige gedaanten te 
ontmaskeren. De kritiek van de 
hemel wordt daarmee tot kritiek 
van de aarde, de kritiek der reli
gie tot kritiek van het recht, de 
kritiek van de theologie tot kri
tiek van de politiek. - (-) 

De kritiek der religie eindigt met 
de leer, dat de mens het hoogste 
wezen is voor de mens; dus met 
de kategorische imperatief (de on
voorwaardelijke eis), alle verhou-



werfen, in denen der Mensch ein 
erniedrigtes, ein geknechtetes, ein 
verJassenes, ein verächtliches We· 
sen ist. -

dingen omver te werpen, waarin 
de mens een vernederd, een ge· 
knecht, een verlaten, een verachte· 
lijk wezen is. -

Bloch zegt, dat het overdenken van de hele opiumtekst, 
niet gehalveerd, maar voluit geciteerd, wel is waar geen won
deren kan doen, maar wel voor de gelovigen, die ont-ideolo
giseerd zijn, en voor de ongelovigen, die van hun taboes àf 
zijn, op zijn minst eindelijk de ruimte tot het gesprek kan 
openen. Mij is gebleken, dat dit waar is. En daarom stel ik 
er prijs op u deelgenoot te maken van mijn meditaties bij 
deze opium tekst. Deze overdenkingen zijn een onwetenschap
pelijk bijschrift, zij maken geen aanspraak verantwoorde 
literair-filosofische exegese van deze tekst te zijn. Misschien 
kan de lezer er desondanks iets aan hebben. 

Wij beginnen bij het fundament. Marx zegt het zelf, dat 
is: de mens maakt de religie en niet omgekeerd. Modern ge
zegd: God is een projektie. Dat heeft Marx bij L. Feuerbach 
opgestoken: de religie ontstaat uit een illusie van de mens, 
die deze niet doorziet. De mens splitst zich als het ware 
in een beperkt individu en een onbeperkt, vergoddelijkt 
zelf (god!). Dat is een dubbel ongeluk, het betekent een 
scheur door het menszijn en een vervreemding van iets aards 
tot iets hemels. In de religie staat de mens voor de spiegel, 
de hogere wezens zijn produkt van zijn eigen fantasie, god 
is de fantastische terugspiegeling van zijn eigen wezen. Zo
als gezegd, hiermede, met dit inzicht, begint het moderne 
atheisme. Het is nu van het hoogste belang, niet direkt, niet 
onbezonnen in verweer te komen. Wij moeten trachten te 
verstaan, zó, dat wij bij ons zelf terugvinden wat hier be
doeld is. Wat is dat onbegrensde zelf dat van ons is afge
splitst en dat ons van onszelf vervreemdt, ons fascineert en 
afstoot, ons vrees aanjaagt en ons altijd weer aantrekt. 
Het is 'god' - maar welke god? het is God, die alles is en die 
alles kan, die alles wil en die alles doet, de grote Almach
tige, de grote Onbekende. Met zo een god is niet te leven. 
Daar moet de mens vanaf, wil hij ooit tot zichzelf komen. 
Trouwens wat heb je aan hem? - je weet nooit waar je aàn 
toe bent: is hij licht of duister, liefde of haat, of misschien 

89 



onverschilligheid? Deze god leert ons niets omtrent onszelf, 
dat wij niet al wisten, want wij zijn het zelf, onze angstige 
fantasie, onze religiositeit heeft hem geschapen. Deze god 
houdt ons àf van echte zelfkennis, want hij bant het oog, hij 
vervreemdt ons van onszelf, want wij doorzien de illusie niet. 
Van hem is tenslotte niets anders te verwachten dan bevesti
ging van het bestaande, want als hij alles kan, wil, is en doet, 
wat zullen wij dan? 

Een stap verder. Marx is barmhartiger dan Feuerbach. Hij 
probeert er achter te komen, wat de kondities zijn, waar
onder het tot deze projekten van een Alpotente komen 
moest! Als hij die vraag kan beantwoorden wordt zijn theorie 
namelijk praktikabel: wellicht zijn die kondities zo te wijzi
gen, dat het religieuze projekteren overbodig wordt. Marx 
heeft namelijk kritiek op zijn vereerde leermeester Feuer
bach. In zijn vierde stelling over hem zegt Marx: 'Feuer
bach gaat uit van de religieuze zelfvervreemding en de ver
dubbeling van de wereld in een religieuze en een wereld
lijke. Zijn arbeid bestaat daaruit de religieuze wereld tot 
haar wereldlijke grondslag terug te brengen. Maar dat de 
wereldlijke grondslag zich van zichzelf losmaakt en een zelf
standig rijk in de wolken inneemt, is slechts te verklaren uit 
de innerlijke tegenspraak van deze wereldlijke grondslag. 
Deze moet dus zelf èn in zijn tegenstrijdigheid begrepen èn 
praktisch totaal gerevolutioneerd worden.' Feuerbach laat 
de geschiedenis en zijn verloop te zeer buiten beschouwing, 
hij gaat van een lJ-bstrakt individu uit, dat een algemeen 
wezen heeft, waardoor de verschillende individuen worden 
verbonden. Marx is veel historischer, veel minder abstrakt 
en veel praktischer. Hij wil de religie niet voor de zoveelste 
keer filosofisch interpreteren, maar de wereld zo veranderen 
dat religie overbodig wordt. Als Marx zegt, dat de oorzaak 
van de fantasie-werkelijkheid der religie het feit is dat de 
mens (nog) geen ware werkelijkheid bezit, dan bedoelt hij, 
dat de mens zichzelf in de geschiedenis nog niet gerealiseerd 
heeft. Zijn onvermogen om tot die verwerkelijking te komen 
deed hem vluchten in een schijnwereld, een bovenwereld. 
Marx strijdt indirekt tegen de religie. Zijn eerste doel is en 
blijft: het geluk van de mensen vestigen. Marx is in de eerste 
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plaats humanist, juist ook in zijn materialisme. Is het geluk 
eenmaal gerealiseerd, dan zal de religie tot het verleden 
behoren. De strijd tegen de religie is de strijd tegen een on
rechtvaardige wereld, waarin de mens vernederd wordt. Re
ligie is de uiting van een vernederde, geknechte mens. In 
deze samenhang valt het beroemde woord: godsdienst is het 
opium van het volk. Verhef de mens, maak hem vrij, ver
ander de menselijke konditie en dit opium heeft hij niet 
meer nodig. 

Zoek ik in Van Dale op wat opium betekent, dan vind ik: 
'het sap van het papaver somniferum, pijnstillend en ver
dovend middel'. Marx heeft zijn beeld goed gekozen. De re
ligie is een pijnstillend middel. De mens onder de kondities 
van een wereld, die hem van zichzelf vervreemdt, is een zieke 
mens, die pijn lijdt. Zolang die kondities onveranderbaar 
zijn, omdat de technisch-ekonomische ontwikkeling hun op
heffing nog niet mogelijk maakt, moet de pijn wel gestild 
worden door een hard drug, die haar doet vergeten. Een 
arts geeft een doodzieke ook opium om de onnodige pijn op 
te heffen. Maar 0 wee, als hij het geeft aan een zieke, die 
daarmee van een symptomatische pijn beroofd wordt, zodat 
het verschijnsel wordt weggenomen, dat de dieper liggende, 
geneselijke kwaal had kunnen manifest maken. Dat nu is 
wat er volgens Marx gebeurt. De onrechtvaardige kondities, 
die de mens van zichzelf vervreemden, zijn verander baar ge
worden door de evolutie in de onderbouw, zodat de mens 
genezen kan, zichzelf vinden kan, zijn slavernij, verachting 
en vernedering weggenomen kan worden - dat wil zeggen: 
de tijd, dat opium nodig, dat opium onvermijdelijk was, is 
voorbij. De mens moet nu pijn krijgen aan zijn kondities. 
Niet om aan en in die pijn ten onder te gaan, neenl dat 
hoeft juist niet meer, maar om vanuit die pijn tot de harts
tocht der verandering te komen. De tijd waarin illusies nodig 
waren is voorbij, wij dienen ze dus op te geven, om ons te 
gaan wijden aan de verwerkelijking der gegeven emancipa
toire mogelijkheden I De bloemen worden van de ketting af
geplukt, want dat de mens slaaf is, een geketende, mag 
hem, nu hij de mogelijkheid heeft, de ketting te breken, on
verbloemd duidelijk worden, omdat het de eerste voorwaarde 
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is om in beweging te komen tegen wat gisteren nog het nood
lot van de slaaf was, maar vandaag het overwinnelijke on
recht aan een mens is geworden. Ontreligionisering betekent 
de verbloeming wegnemen. Omdat Marx tegen bloemen is? 
Neen, maar tegen dat wat ermee verbloemd wordt: de keten! 
Vandaar dat hij zegt: de mens moet ontgoocheld worden, te
leurgesteld, wakker geschud worden, want alleen zo, komt 
hij tot zijn verstand, ontwaakt hij uit zijn dromen. Wat gaat 
hij dan doen? Zijn keten verbreken! En dan? Levende bloe
men plukken, bloemen, die niet verbloemen, maar op het 
veld in al haar schoonheid staan te bloeien. Hiermede is iets 
aangeduid van een niet-religieuze religie, een mogelijkheid 
van viering en verheffing, van blijdschap en vervulling, die 
geen uitvlucht, geen escape is, maar bevestiging en beaming 
der vrijheid! Het' gaat Marx om de strukturen, om de toe
standen, om de verhoudingen, om de onderbouw, omdat het 
om de mèns gaat: hij is humanist in zijn aandrift en emotie 
niet alleen, maar ook in zijn vaart en koers. Het doel is de 
kondities zo te wijzigen, dat vernedering, knechting, verla
ting en verachting van de mens worden weggenomen, zo
dat deze eindelijk tot zichzelf kan komen. In die nieuwe, on
religieuze religie, de bloem die niet verbloemt, maar schoon 
is in zichzelf, is de mens het hoogste wezen voor de mens. 
Welke mens dit kriterium en deze vervulling zal zijn, blijft 
open - het is vanuit de zelfvervreemding niet te zeggen -, 
maar het zal zijn het waarachtig mensenkind, dat eindelijk 
geboren wordt en dat zijn bevrijding beaamt. 

De vraag is nu deze geworden: welke 'religie' heeft nu 
meer met de christelijke, de messiaanse 'religie' van doen, 
de religie, die Feuerbach en in zijn voetspoor Marx, ver
wierp of die waarop Marx hoopte! Dat lijkt een eenvoudige 
vraag, maar is het toch niet, althans niet als wij het ons niet 
gemakkelijk maken, zoals apologeten dat plegen te doen. Het 
gevaar is namelijk, dat wij twee vragen vergeten, die de 
situatie aanmerkelijk kompliceren. De beantwoording van 
de ene maakt het christenen moeilijker van Marx af te ko
men, de beantwoording van de tweede kompliceert het voor 
de marxisten om van het messiaanse geloof af te komen. 
Voordat ik op de zo juist gestelde vraag inga, behandel ik 
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eerst deze beide voorvragen. 
De eerste vraag. Marx bedoelt met de religie, die opge

heven moet worden, heel eenvoudig: de kerk. Hij heeft zich 
wel eens in zijn leven, korte tijd, met de studie der religies 
beziggehouden, maar hij werd er door van zijn zaak afge
leid. Als hij van religie spreekt, bedoelt hij de christelijke 
kerk. Hij staat in de lijn van Voltaire: écrasez l'infame, de 
schandelijke kerk, die een ideologische funktie is van de 
klassenmaatschappij, de sanktie op haar moraal, de vlucht 
uit haar onrecht, dat in een andere wereld opgeheven zal 
zijn (wat Nietzsche noemde: Hinterweltlertum), een streven 
naar het eigen heil als apologie van de privaateigendom en 
reflektie van de karrière. Door deze analyse van de ideolo
gische funktie der kerk wordt het ons onmogelijk gemaakt 
theologisch-abstrakt met een andere idee van God, een God 
die niet als de kerk-god tot de klassenmaatschappij behoort 
en niet de spits van de hiërarchische pyramide is, te komen 
aandragen, zonder ons rekenschap te geven van de rol der 
kerk in de geschiedenis van Europa. Dat God anders is, kan 
niet gezegd worden los van de erkenning, dat de kerk in vele 
opzichten een obstakel geweest is op de weg naar vrijheid, 
een hindernis voor de komst der gerechtigheid. Zonder de 
erkenning, dat de bevrijdende stroom van het evangelie bijna 
altijd een neven bedding heeft moeten zoeken in orden en 
sekten, zonder de erkenning, dat niet de kerk, maar de ont
goochelde arbeider zelf het voor de zaak der ontrechten heeft 
opgenomen, is het spreken van de God-die-anders is een 
aanfluiting. Het zou dan meer passen in het aangezicht van 
het Marxisme te bekennen, dat daar juist iets van dit anders
zijn openbaar is geworden, wat in de kerk latent is geble
ven, ja in ongerechtigheid verdrongen en gesmoord. Als 
het spreken van de gans andere God geen kritiek betekent 
op hen die daardoor worden aangesproken - en dat is de 
gemeente zelf - maar gebruikt wordt om een apologetische 
slag te slaan, dan is er al lang geen sprake meer van de Gans 
Andere, maar van zijn ingehuurde dubbelganger, die mag 
opdraven om de bestaande kerk uit de 'selbstverschuldete' 
nesten te halen en haar een verdiend figuur te besparen. 
Ecrasez cette infamie. 
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Het is overigens opmerkelijk, dat Marx in zijn beroemde 
tekst de religie niet alleen de uitdrukking van, maar ook 
het protest tegen de werkelijke ellende noemt. Daar zit de
zelfde dubbelzinnigheid in als in het beeld van het opium. 
Misschien mogen wij een ogenblik veronderstellen, dat Marx 
niet alleen gedoeld heeft op het aspekt van protest dat in 
elke menselijke uitdrukking van ellende onwillekeurig zit, 
maar ook op zeer bepaalde vormen, waaronder de religie 
verscheen in een gedaante van verzet, een profetische ge
stalte. Een Marxist als Bloch verstaat het zo. Bloch heeft een 
boekje geschreven over Thomas Münzer als theoloog van de 
revolutie, want voor hem is de prediking der geestdrijvers in 
de boerenoorlog meer dan religie als terugspiegeling en kon
servatief heimwee, - zij is protest en ook zij komt uit de 
bijbel. Niet voor niets laat dezelfde BIoch in zijn Prinzip 
Hoffnung zien, hoe de hoop op een rechtvaardige wereld in 
de vorm van religieuze utopieën ook in uitzichtsloze tijden 
bewaard werd. Dit is dan de positieve erkenning, die van de 
kerk geëist moet worden, namelijk dat over de sektarische, 
de ketterse, de afwijkende lijn het pand bewaard bleef, dat 
de kerk zelf reeds lang lichtzinnig zich verslingerend aan het 
bestaande, verspeeld had. Eerherstel van de heiligen, die het 
manco der kerk op zich namen, eerherstel van de ketters, die 
met naam en faam, goed en bloed haar achterstallige beta
lingen vereffenden. Van de Gans Andere te spreken, zonder 
de erkenning dat hij ons aanziet vaak juist vanuit afgewe
zen groepen, als de sekten en ook het marxisme, is een af
leidingsmanoeuvre. Het is daarom geen werkelijk spreken 
over de Gans Andere. Dat mogen wij ook niet, indien wij 
ons niet door Hem laten aanspreken, zodat wij zelf in de 
krisis komen! 

De tweede vraag. De religie ~ is voor Feuerbach en voor 
Marx een zaak, die door de mens zelf wordt voortgebracht, 
een illusie, die hij niet doorziet, een projektie. Omdat God, 
als Voorzienige en Almachtige, de misère van de massa niet 
heeft verhinderd, maar door zijn grondpersoneel integendeel 
in stand gehouden en verhevigd, verwerpt de atheist hem, 
moet hij hem verwerpen, als een projektie, een escape, een 
illusie. En hij heeft gelijk: deze God is een projektie. Niet 
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zozeer een bedrog van priesters, zoals Nietzsche en Voltaire 
suggereren (want dan waren de priesters verlichters avant 
la date), maar veeleer een illusie van de massa zelf, een pro
jektie vanuit de vervreemding, een droom van bevrijding, 
in gevangenschap gedroomd -. Dat alles is niet onwaar, 
maar deze praktikabele theorie van Marx, deze 'ideologie' 
heeft in zich de neiging algemeen te worden en op generale 
gelding aanspraak te maken. Alle religie is dan, waar ook, 
hoe ook, onder welke omstandigheden ook, projektie, illusie, 
zonder dat aangewezen hoeft te worden waar materialiter het 
gehalte van het geprojekteerde het feit van de projektie ver
raadt. Marx deed dat wel: hij zei de sociaal-ekonomische 
vervreemding leidt tot de verdubbeling van het ik in een 
beperkt, aards ik en een onbeperkt, hemels ik en wees ver
volgens aan hoe de ideologische funktie van deze verdubbe
ling uit de onderbouw verklaard kon worden. M.a.w. aan 
het gehalte van de projektie, aan de inhoud der illusie las 
hij af wat erin weerspiegeld werd en hij vond dit terug in de 
wereldlijke grondslag. De spits van deze kritiek is gericht 
tegen deze ideologische inhoud I Als de projektieleer zich 
daarvan als een formele, altijd toepasbare theorie afsplitst 
is dat niet meer in de geest en naar de bedoeling van Marx. 
Toch zijn vele marxisten atheist op deze burgerlijk-rationalis
tische wijze met voorbijgaan van Marx' eigenlijke inzichten. 
Zo maak ik het de marxisten echter nog te gemakkelijk. Zeker 
ze moeten tot Marx terugkeren, dat zou een verbetering zijn. 
Maar de kritiek reikt dieper. Zij reikt namelijk dan dieper 
als theologisch kan worden duidelijk gemaakt, dat Israels 
God als zulk een projektie niet opgevat kan worden, ik 
bedoel: inhoudelijk niet (formeel kan het altijd). - Wij 
kunnen het ook zo zeggen, is het messiaans geloof niet in 
essentie een religie als waarop Marx hoopte, veelmeer dan 
zo één die hij verwierp? Daarmee zijn wij terug op de oor
spronkelijke vraag. 

Wat is hier in het geding? Niet minder dan de afgrenzing 
van marxisme en nihilisme, niet minder dan het gehalte aan 
verweer tegen het nihilisme, staat op het spel! Want als het 
marxisme met de ontmaskering van de natuurlijke religie 
van de gevestigde kerk als projektie vanzelfsprekend gaat 
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verbinden, dat God altijd een projektie is, afgezien van Wie 
hij is, dan verliest het meer dan het wint. Het raakt de Al
machtig-voorzienige X kwijt, de god van de sanktionering 
van de status-quo, en dat is zijn winst, maar hij raakt ook 
de God van Israel kwijt, die zijn mensenvolk bevrijdt, de 
God van de hoop en hij wordt eenzaam, omdat al zijn over
leggingen zonder werkelijk 'tegenover' zijn. Zijn bevrijding 
brengt niet wat hij ervan gehoopt had, want de winst slaat 
om in verlies. Uit is niet noodzakelijk zo vanuit Marx, maar 
het is wel de konsekwentie van het stoere, éénzijdige vulgaire 
marxisme. Dat zal nooit de levende bloemen plukken, omdat 
het alle ontroering om schoonheid, alle vreugde om ver
vulling, alle vertrouwen op het komende, het beloofde a 
priori tot zelfbedrog verklaart, zonder een kritische analyse 
van deze religieuze verschijnselen. Dit soort marxisme be
weegt zich voortdurend aan de rand van het nihilisme, waar
tegen het nauwelijks gewapend is. Hoe zou het ook, want 
in de eenzaamheid wordt alles dubbelzinnig en wat is het 
geweten van de mens als het niet gewekt wordt door de be
lof tel? In deze eenzaamheid en vertwijfeling staat de atheist 
en dreigt te vervallen aan de begeerte om te vernielen, om 
erop te slaan, om met titanenhand het lot, waartegen hij 
geen bondgenoot heeft, te dwingen. Dat is de tragedie van 
de stoere marxist -, maar laten wij bedenken, dat het om 
onzentwil is dat hij de naam van God niet spellen kan, want 
de kerk gaf hem stenen voor brood -. De menselijke, religi
euze projekties, zijn natuurlijke religie, hoezeer in zichzelf 
uiting van onze ellende - Marx heeft gelijk - hebben wel 
'zin', niet in zichzelf, maar als symptoom daarvan dat wij 
van Israels God niet loskomen. Hij ontmaskert de goden, Hij 
stelt de Grote Voorzienige X aan de kaak, maar als wij on
der de goden en machten vandaan willen zonder Hem, ke
ren ze zevenvoudig terug I Hij verbiedt ons te projekteren, 
maar laat ons niet eenzaam: Hij vangt ons op en geeft ons 
iets anders, veel meer, dan wij vroegen. Hij is anders dan de 
goden; Hij verbloemt de ellende niet, maar Hij bevrijdt; Hij 
houdt de humanisering niet tegen, maar werd zelf mens 
onder de mensen. Bij deze God mag gelden, wat Marx van 
de 'levende bloem' der komende religie zegt, namelijk dat 
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de mens het hoogste wezen voor de mens is. Het mag gel
den krachtens de menswording, die openbaart dat deze God 
geen konkurrent, maar een bondgenoot van de mens is. 
Daarom: de Mensenzoon zal komen, niemand houdt hem 
tegen. 

Dat de doorbraak van het geloof altijd weer de breuk met 
de religie betekent, is, volgens Miskotte (Bijbels ABC, p. 
213) één van de kostbaarste geheimen van het abc. Daarom 
valt hij Donner bij, .die zegt, dat hij pas in God leerde ge
loven, toen hij ontdekte dat Hij niet bestond, - d.w.z. niet 
behoort tot het bestaande of daar uitdrukking van is. Het 
bijbelse belijden kan worden samengevat in deze ene zin: 
Hoor Israel, de Heer (= Jahwe) is onze god, de Heer is 
één (Deut. 6 : 4). Ik schrijf bewust 'god' met een kleine let
ter, want bijbellezen is worstelen met de vraag waar 'god' 
kan en mag worden groot geschreven; op die steeds weer te 
nemen beslissing mag de typografie niet vooruitlopen. Over 
'goden' gesproken, voor ons, Israel, is er maar één die recht 
heeft op die aanspraak en dat is de Heer, die ons uit het 
religieuze en sociale diensthuis Egypte heeft bevrijd. Die is 
'god'l De zin 'de Here is god' is dan ook niet omkeerbaar. 
Grammatikaal gesproken: Jahwe is subjekt en god is predi
kaat. Jahwe blijft ook subjekt. Hij is wie Hij is. Hij is 'god', 
ja maar dat is geen definitie en dus niet definitief, het is 
veeleer een sein tot attentie om de aandacht voor Hem, de 
Enige, te vragen. Niet dat Hij 'god' is bepaalt wie Jahwe is, 
maar in den vervolge zal 'god' niets anders meer voor ons 
mogen en kunnen betekenen dan wat Jahwe krachtens zijn 
eigen woord en daad voor ons is. Hij is god I Het is deze 
Emancipator, deze Herder, die de wereld heeft geschapen, 
zodat het al in handen is van een Vriend. Hij is niet de grote, 
almachtige X, maar de gans andere, de grote 'Entgötterer', 
oe. verstoorder van het pantheon, de spelbreker onder de 

. goden, de opheffer der religie, de opvanger van onze pro
jekties. Wie dit verstaat, ontdekt, dat veel kritiek van Marx 
op de kerk en religie behartigenswaardig is, omdat zijn kri
tiek de gemeente tot zelfkritiek dwingt, juist op dit punt. Er 
zal nie.t.zozeer. een niet-religieuze interpretatie van bijbelse 
begrippen nodig zijn, als wel het onze-religie-verstorende ka-
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rakter van de heilige geschiedenis zal moeten worden bloot
gelegd. Vooral het Oude Testament zal hier zijn werk doen. 
Tot slot van dit hoofdstuk stel ik voor een gedeelte uit de 
Handelingen der Apostelen te lezen, namelijk hoofdstuk 17 
vers 15 - 34, waar Lukas Paulus' optreden in Athene op de 
Areopagus, beschrijft. Het is in ons verband uiterst relevant. 
Ik maak een paar exegetische notities. Het stuk spreekt ver
der voor zichzelf. 

Er zijn er, die beweren, dat Paulus in Athene een ondub
belzinnige betuiging van respekt voor de religies en een er
kenning van hun waarheidsgehalte tot uitdrukking brengt. 
Hij zal die moderne, kosmopolitische gevoelens wel niet ge
had hebben, denk ik .• Wij lezen trouwens iets anders: zijn 
geest werd in hem geprikkeld toen hij de stad zo vol idolen 
zag (16). Paulus is geen toerist, ook geen fenomenoloog, geen 
kosmopoliet, maar een apostel en vreemdeling op zoek naar 
de mensen. Daarom spreekt de stad vol afgodsbeelden een 
taal voor hem, een bittere, navrante taal, die zijn geest en 
zijn hart prikkelt. Paulus is geen ironieus, die zich verheft 
boven de volksvroomheid, geen epikurist die zijn gelukkige 
apathie niet laat verstoren door angst voor de goden, -
Paulus is noch ironisch noch apathisch, hij is, als zijn Mees
ter Jezus, bewogen met de schare, die haar vermoeidheid en 
beladenheid, haar angst en zorg verraadt in haar idolen. Hij 
raakt opgewonden en geprikkeld, omdat hij beseft, dat al 
deze machten en goden nooit en te nimmer enig antwoord 
zullen geven, want ze zijn door de mens zelf gemaakt, door 
de timmerman van hout gevormd, geprojekteerd door de 
mens, die zich door het lot belaagd en bedreigd weet. De 
apostel weet, dat er altijd een echo zal terugkaatsen. Trou
wens de grieken zelf beseften, dat het noodlot uiteindelijk 
superieur was aan de goden. Daar helpt zelfs geen altaar 
voor de onbekende god tegen, een laatste risico, dat ook nog 
religieus wordt gedekt. Paulus is geprikkeld, omdat hij mee
lijdt met deze eenzamen, die nooit boven de dubbelzinnig
heid zullen kunnen uitkomen. Hij wordt bevlogen door de 
woede om het hopeloze van dit zonder-god-zijn, want hier 
wordt de bevrijdende waarheid ten ondergehouden in reli
gie. Is het wonder, dat hij steun zoekt en gemeenschap bij 
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zijn vrienden en verwanten van geest, de joden en joden
genoten? Want hiertegen moet in naam van de god-der-men
sen, de god-der-hoop het woord genomen worden, hier moet 
getuigd worden van Jezus en zijn opstanding, tégen de on
geest der religie, die het ver zoekt en nooit vindt, vóór het 
mensen volk, dat zich daarin verstrikt heeft en vóór de god 
van dat mensenvolk, die hier als enige de bevrijder uit de 
bevangenheid kan zijn. -

De filosofie van de Stoa of van Epikurus kan deze bevrij
ding niet brengen. De wijze epikurist streeft naar gemoeds
rust, naar apathie; hij laat zich daarvan niet afbrengen door 
angst voor de goden. Hij wil geen behoeften kennen. De wij
ze verheft zichzelf boven de religie. Trouwens de goden leven 
in volmaakt geluk, zij zijn onverschillig tegenover wat op 
aarde geschiedt. De ironische verheffing, de apathie, de ata
raxia van de epicurese en stoische wijze, zijn constantia, waar
door hij zich door niets van de wijs laat brengen, betekenen 
een zich afsluiten voor leed en lijden, zodat de liefde in on
aanraakbaarheid en ongenaakbaarheid ten ondergaat. De 
wijze meent de goden en machten te overwinnen en zijn 
angsten ervoor, door de negatie der rede, maar zulk een ont
kenning is een miskenning, het nietige lacht om de rede der 
stoicijnen. Wezenlijke hulp zal de apostel bij deze filosofen 
niet kunnen vinden. Hun zelfverheffing is slechts schijn
baar ontheven aan de ambivalentie der religie. 

Omgekeerd is de apostel voor de filosofen een spermoloog, 
een woordzaaier, een eklektikus, een betweter, een warhoofd, 
over wie zij met dédain spreken. Misschien ook is hij een 
importeur van nieuwe goden, van orientaalse religieuze cu
riosa: Jezus en Anastasis, een godenpaar, folkloristisch in
teressant; een nieuwe leer, iets nieuws, een kleine aanvulling 
van het panthéon met een paar daimonia. 

En dan begint de apostel, min of meer gedwongen, tegen 
dit ironisch gehoor zijn apologie af te steken. Wij kennen 
die rede alleen 'in. de lukaanse weergave, in een vorm die 
kennelijk door de joodse proselieten-katechismussen is be
invloed, maar dat pleit niet tegen zijn theologische diep
gang. ne rede heeft, bij alle verlegenheid van de apostel, 
een grote trefzekerheid. Paulus begint, ondanks zijn geprik-
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keldheid, ondanks zijn bewogenheid, positief aan te sluiten 
bij de gevonden religiositeit; hoezeer hij ook beseft dat die 
een worm in het menselijk hart is, gelooft Lij toch dat zij als 
symptoom niet zonder zin is: er wordt een tasten en zoeken 
in openbaar, er blijkt uit dat er iets verloren moet zijn, dat 
wil worden teruggevonden-, maar het wordt veel te ver, 
veel te hoog, veel te diep gezocht, het is veel dichterbij, in 
de mond, in het hart van de mens (Deut. 30: 14). Hij, Jahwe, 
Israels God, is niet ver van een ieder van ons, en toch zijn 
wij van hem afgedwa:tld, vervreemd. Nu zoeken wij hem op 
allerlei wijzen. Als deze God onbekend is, dan wordt aller
lei macht en lot, die het leven beheersen of bedreigen, tot 
goden gemaakt, dan scheppen wij ons de illusie van een 
toevlucht, dan is de angst onze religieuze raadgeefster, - en 
dan is er altijd nog meer te vrezen dan de gevaren, die wij 
onderkennen, dan beginnen de goden en machten het leven 
en het geluk der mensen uit te hollen en hun ongeluk te be
stendigen en te bevestigen. Dan begint ook dat hele gedoe, 
dat kultus heet, de dienst aan de goden, de machten, de 
nietsen, zij worden zachtgemaakt, gevleid, aanbeden, bezwo
ren, magisch op onze hand gebracht, maar steeds kruipen 
er nieuwe angsten omhoog, steeds is er nog een ander ge
vaar, een andere dreiging, steeds duikt er weer een nieuwe, 
onbekende god op, die ook zijn aanspraken stelt. Tegen de
ze kermis van angst in verkondigt Paulus: de God, die niet 
gediend behoeft te worden, de onbekende god, die totaal 
anders is, omdat Hij niets nodig heeft. Hij is, zoals Nietz
sche eens zei, op een hoogmoment, geworteld in een bijbels 
besef, dat God zou moeten zijn: Hij is de overvloeiende, 
schenkende deugd, God, die Zich de exuberantie permit
teert de schuld op zich te nemen. Hij holt het leven niet uit, 
Hij doet zijn macht niet gelden, Hij dreigt niet, Hij eist 
niet, Hij belaagt ons niet, Hij is niet onverschillig, Hij is 
geen behoeder van de moraal - neen, niets van dit alles, Hij 
geeft leven en adem en alles, zomaar, om niet, altijd al, zo 
is Hij. Hij woont niet waar wij hem neerzetten, in tempels 
met handen gemaakt. Hij is geen maaksel van mensen. Hij 
houdt er geen bloedzuigend grondpersoneel op na. Hij is 
totaal anders. Wij bouwen zijn huis niet maar hij bouwt ons 
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huis. Wij zetten Hem niet op zijn plaats, maar Hij zet ons 
op onze plaats. Wij schenken Hem het leven niet, maar Hij 
ons. Hij is dichtbij - in ons hart, in onze mond. Wij bewe
gen ons in Hem, wij zijn in Hem (de stoicijn Cleanthes heeft 
nog een beetje gelijk ook). Hij vraagt geen godsdienst. Marx 
heeft zijn relatieve gelijk: religie is een begoochelende illu
sie, die ons van onszelf vervreemdt. Hij heeft niets nodig, 
ook onze, juist onze godsdienst niet. Hij heft de religie op, 
want Hij schenkt ons zijn goddelijke mensendienst. Dat is 
het} niet de godsdienst van ons mensen} maar de mensen
dienst van deze God! Dàt is het, dàt geldt, als Jahwe 'god' 
is. En Hij is het! 

Als Paulus, geheel in de lijn van zijn verkondiging, heel 
onreligieus, heel nuchter begint over een totaal andere ma
nier van denken (een .'metanoein', d.i. een radikaal bmden
ken), dat zijn verleden van onwetendheid achter zich laat en 
dat tot besef van de waarachtige God der mensen komt en 
deze oproep adstrueert met op de verworpen mens te wijzen 
die het kriterium zal zijn waarnaar de wereld op rechtvaar
dige wijze zàl worden gericht -, dan is het de filosofen te 
veel. Want filosofen willen de wereld interpreteren en dan 
hoort de religie haar ge eigende rol te spelen, van geen be
tekenis voor de filosoof, maar voor het volk zeer goed. Maar 
zoals Paulus erover spreekt, dat is geen godsdienst meer, dat 
is wat anders - dat gaat de wereld veranderen, dat is een 
revolutie. 
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KRITIEK DER GOD-MENSKUNDE 

Theologie is een ongelukkig woord, want er blijkt hele
maal niet uit om welke god het in de godgeleerdheid gaat. 
Dat kan best die grote almachtige en voorzienige X zijn, 
voor wie het religieus uitkijken is geblazen I Barth wilde 
dat misverstand uitsluiten en vond toen het geheimzinnig 
aandoende woord 'the-antropologie' uit. Het gaat om de 
god, die de mens tot overwinning wil brengen, en niet om 
een god, die de mensen bekonkurreert. Daarom is het woord 
theologie onbruikbaar. The-antropologie (god-menskunde) 
is een woord, dat het misverstand zou kunnen uitsluiten. Uit 
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het vorige hoofdstuk is wel gebleken hoe belangrijk het is, 
dat dit oermisverstand, waarvan zovele christenen en athe
isten slachtoffer zijn, van stonde af aan wordt opgeheven. 

The-antropologie heeft dan ook in het hart van de zaak 
te beginnen. De theologie bewijst niets en verdedigt niets. 
Zij is alleen maar verwonderd over een werkelijkheid waar
over zij in verbazing uitroept: hoe is het mogelijk, hoe is 
het in gods naam mogelijkl? Welke werkelijkheid? Precies 
die werkelijkheid, waarop wij met het woord 'the-antropo
logie' duidden, namelijk dat ergens in de geschiedenis God 
zelf zijn liefde voor de mensen verklaart en blijk geeft hun 
bevrijder te zijn en te willen zijn. Kennis van god is onmoge
lijk. Wat weet een mens van god? Na Kant is het agnosti
cisme niet meer te overwinnen. Maar daar gaat het ook niet 
om. Aan de tijden van onze onwetendheid wordt voorbijge
zien. God zelf spreekt in een mens: in de werkelijkheid van 
de Messias Jezus komt Gods levende stem tot ons. Daar wordt 
de levende God tot een aanspreekbare naam, een Gij, en 
daar wordt de mens echt mens, dat wil zeggen een partner 
van deze God, die Zijn liefde beantwoordt. Het woord van 
God, waarmee Hij zich als liefde openbaart, is geen idee, die 
inhoudt dat er zoiets als verkeer tussen god en mens moge
lijk zou zijn, maar het weerklinkt ergens; wij kunnen vragen: 
waar? en dan luidt het antwoord: in Israel heeft god zijn 
verbond, zijn vriendschap met de mens gesloten, vandaar 
gaat het gerucht van zijn mensenvriendschap uit over de 
wereld. Deze werkelijkheid van de zelfonthulling van Gods 
liefde is de zaak, waarop theologie zich richt. Het is duide
lijk, alleen als wij in Jezus werkelijk met de god-boven-god, 
die niet-geprojekteerde, maar onze projekties opvangende 
god te doen hebben, is het christelijk geloof geen religie, 
geen terugbinding aan een ideaal verleden, geen sanktione· 
ring van het bestaande, geen sublimering van het onrecht, 
geen poging van de mens zichzelf te vergoddelijken, geen 
illusie, maar Gods dienst aan de mensen, waarin hij zelf tot 
de mens komt, en heeft ons menszijn werkelijk deel gekre
gen aan Gods werkelijkheid. Theologie gaat van het gege· 
ven van deze werkelijkheid uit en probeert de voorwaarden, 
waaronder deze werkelijkheid mogelijk is, te doordenken. 
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Dit hele boek door is steeds weer gebleken dat de concep
tie van theologie, als 'the-antropologie', deze wetenschap 
maakt tot een kritiek van alle religie en ideologie. Men kan 
zonder overdrijving zeggen, dat theologie er alleen maar is 
om religiositeit te ontmaskeren en plaats te scheppen voor 
nuchterheid. De theologie treedt dan ook nooit, als het goed 
is, in een vaste combinatie op met een sociale filosofie of 
een politieke visie. Theologie stelt kritische vragen aan de 
wetenschappen, maar mengt zich niet in hun werk. Deze 
kritische vraag luidt: bent u werkelijk nog mondig, of hebt 
u zich toch weer verkocht aan een of andere zaligmakende 
idee? Kortom: bent u werkelijk vrij, niet formeel vrij of 
waardevrij, maar bevrijd tot menselijkheid? Want de theo
logie beseft krachtens haar zaak, dat de mens alleen vrij is, 
als hij deel heeft aan de god-bov en-god, als hij enthousiast 
is, een mens in God, die gaarne beaamt wat deze God met 
hem voorheeft en die, tegen alle weerstand in, de komende 
stad zoekt, omdat de vredevorst van die stad hem het bur
gerschap reeds verleend heeft. 

Men kan hier tegenin brengen, dat theologie daar toch 
maar vanuit een zekere absoluutheid spreekt. Dat is inder
daad altijd het bezwaar van de burgerlijk-liberalen, die in 
het pluralisme geloven en voor wie het leven een jaarmarkt 
vol meningsvarianten en morele nouveauté's is. In dat 
schema is elke aanspraak op universele geldigheid a priori 
verwerpelijk: overtuiging behoort tot het terrein van de 

. subjektiviteit - hier valt niet te twisten, alleen maar te 
tolereren. Vandaar dat het kommunisme ook niet in dit 
koncept past. Voor een theoloog echter is het kommunisme 
niet daarom bij voorbaat verwerpelijk. Integendeel, dat het 
de moed heeft, aanspraak te maken op algemene geldigheid, 
krachtens de beoogde universele humaniteit, is hem sym
pathiek. Deze aanspraak is de voorwaarde voor een werkelijk 
gesprek I Het is een belangrijke waarschuwing tegen veel 
vaag, westers humanisme, dat in wezen uitloopt op een 
vlucht uit de verantwoording. De christelijke boodschap ver
toont met het kommunisme op dit punt formele overeen· 
komst. Ook deze boodschap roept op tot beslissing, tot ge
loof, tot engagement. Mogelijk dat deze formele verwant-
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schap teruggaat op een gemeenschappelijke ongme uit het 
joodse messianisme. Alleen - en dat is het hemelsbrede ver
schil - voor de gemeente van de Messias is de grond van de 
'absoluutheid' niet messianisme, überhaupt geen -isme, geen 
ideologie, maar Jezus Christus zelf. In Hem heeft de gelovige 
het gevonden! Als dit belijden, dat Jezus het is en dat zijn 
god, als er een god is (maar wie weet het?), alleen God mag 
heten, absoluut moet heten, dan is het mij goed, alleen: het 
is niet exklusief, het sluit niemand uit; integendeel: het sluit 
alle mensen in, terwijl de boodschap ook niet wordt opge
legd aan de mensen. Dat zou niet eens kunnen: een ideolo
gie kun je opleggen, maar niet de boodschap, dat God een 
bondgenoot is tegen het lot. Zo een woord kan alleen maar 
in alle aanvechtbaarheid, op aardse wijze, worden verkon
digd, worden uitgeroepen. Van hieruit moet het kommu
nisme worden gekritiseerd, voorzover het op religieuze wijze, 
uit zijn filosofie een opium maakt door de eigen projekten 
te verabsoluteren. Niet echter bij voorbaat reeds vanwege de 
aanspraak op absoluutheid. Voorzover het kommunisme het 
doel van de revolutie niet verwart met het eschaton, maar. 
dit doel stelt in het krachtveld van het eschaton en het daar
op orienteert en steeds weer kritisch afstemt, en de hóóp 
niet verloochent als er enige doelstellingen bereikt zijn, dan 
is de tendentie, de dynamis tot transcendering wel impliciet 
een aanspraak, doch meer in de zin van een appèl waaronder 

. men ook zelf valt, dan van een ideologie waaronder men 
anderen knecht! Zulk kommunisme zal dan ook altijd weer 
in gesprek met het christelijk geloof komen. 

Naast absolutisme wordt het linkse denken vaak een te 
optimistische visie op de mens aangewreven. Met een be
roep op de leer van de 'erfzonde', wordt vaak gesteld, dat de 
mens van nature egoistisch is, op zijn eigen belang gericht, 
een wolf in schaapskleren. De politieke orde, het systeem, 
dient nu deze onverbeterlijk slechte mens op het bit der be
teugeling te rijden. Zo wordt menig systeem verdedigd: het 
zou de kwade eigenschappen van de mens ten goede ombui
gen. Door winst- en karrièreprikkel wordt de zondaar tot 
ijver aangespoord, in konkurrentie en kompetitie mag hij 
zijn zelfzucht uitleven ten bate van de maatschappij. Zulke 
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systemen worden vaak. realistischer geacht dan de sociale 
demokratie, want zij zouden de zondigheid niet miskennen. 
In het algemeen stelt men dan, dat het christendom een 
pessimistische antropologie dient te hebben. Vraag: is dat 
'the-antropologisch' juist? Antwoord: neen! Dit 'neen' zal 
ik theologisch adstrueren. Eerst dan is een destruktie van de 
zojuist weergegeven ideologie mogelijk. 

Het christelijk geloof is een beaming van Gods liefdesbe
tuiging in de Messias Jezus. Wat betekent dit ten aanzien van 
de bekroning van Gods schepping, de mens? Dat kan niets 
anders zijn dan dat van de mens Jezus wordt afgelezen wat 
de bestemming van de mens is. En: de mens is dat, waartoe 
hij bestemd is. Wij mogen de zonde niet ernstiger nemen dan 
de bestemming van de mens. Als wij de mens zouden vast
spijkeren op zijn zondigheid en op zijn verleden, zouden wij 
aan de GOd van de mens, die hem tot overwinning wil bren
gen, onrecht doen. Het wezen van de mens ligt niet vast in 
lot en zonde, maar wordt bepaald door Gods geschiedenis, 
waarin hij wordt meegenomen, door Gods messiaans bedoe
len, waarmee hij wordt gestempeld. Wij zijn wat wij zullen 
zijn! En ons perspektief is: de zegepraal der humaniteit. 
Want daarop is God uit. Het filosofisch denken heeft vele 
antwoorden gegeven op de vraag: wat is de mens? Deze ant
woorden hebben allemaal hun betekenis, zij wijzen even
zovele fenomenen van het menszijn aan. Voor de the-antro
pologie echter is er één waarheid over de mens, van waaruit 
al deze verschijnselen eerst als symptomen van wat de mens 
in wezen is, gàan lichten. En die waarheid luidt: elke mens 
wordt erop aangesproken, dat Jezus zijn medemens is. Een 
mens wordt niet aangesproken op zijn superioriteit boven de 
dieren, op zijn ethische persoonlijkheid en verantwoorde
lijkheid of op zijn existentialiteit, zijn openheid, nog min
der wordt hij vastgelegd op zijn dierlijkheid, zijn zelfzucht, 
lijn geslotenheid, - hij wordt aangesproken op het feit, dat 
hij niet zonder, maar naast Jezus mens is. In Jezus' naam 
wordt de mens tot de orde geroepen. In Hem ii geopenbaard 
wat menszijn is. Dat is een onherroepelijk feit, dat voor alle 
mensen geldt. En Jezus geschiedenis ii het verhaal van een 
mens, die niet alleen door---God en uit God, maar ook voor 
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God en tot God leefde. Ik duid aan wat dit voor de mens in
houdt. Als de mens op Jezus lijkt, dan staat de mens op één 
of andere manier in relatie tot God en dan is de god-loze 
mens geen laatste werkelijkheid. De mens is van God afkom
stig en op weg naar God, de mens is dus geschiedenis, be
weging, dynamiek (en geen toestand, stilstand). Deze ge
schiedenis heeft een bestemming: de verwerkelijking van 
Gods eer, die hij gesteld heeft in het tot overwinning 
brengen van de mens. De mens is vrij om aan die bestem
ming te beantwoorden en zo voor God te kiezen. Voor God 
kiezend, kiest hij voor zichzelf. Dit is de christelijke humani
teitsgedachte. De mens is niet zelfzuchtig-alléén, maar mede
mens, de mens is niet doof voor de ander, maar luistert naar 
hem, de mens is niet gesloten, maar spreekt met zijn naaste, 
de mens ondersteunt en helpt zijn medemens, niet tegen al
le lust en neiging in, uit plichtsbesef, maar gaarne, uit de 
volheid van zijn overvloed. Maar, dit schijnt niet met 
de menselijke 'natuur' te kloppen - want die zou niet goed 
zijn, zoals blijkt in een lange historie van moord, roof, 
machtswellust. Inderdaad: als de mens een goede natuur zou 
hebben, een onvernietigbare substantie, dan zouden wij moe
ten zeggen: die is allang verloren gegaan. Een ingeboren ten
dentie tot volmaaktheid is een mythe! Het gegeven menszijn 
is geen aanleg, die door opvoeding of onderwijzing kan wor
den ontwikkeld. Dat is een rationalistisch misverstand. Deze 
messiaanse humaniteitsgedachte bedoelt werkelijk en kon
kreet: door de faktische konfrontatie met Jezus en zijn ge
schiedenis ontvangt de mens een oPdracht en een bestem
ming. Meer niet, minder niet! In het licht van deze histo
rische verkiezing en onderscheiding komt de werkelijkheid 
van het verloren menszijn opnieuw aan het licht. Aan de 
menselijke natuur en haar goedheid zullen wij altijd, terecht, 
weer twijfelen, trouwens ook aan haar slechtheid zullen wij 
nooit definitief kunnen geloven, kortom: wij blijven wat ons
zelf betreft in een ambivalentie steken! Gelóven, zonder ver
twijfelen, kunnen wij alleen in de God, die de mens niet laat 
vallen! In hoopvol vertrouwen mogen wij daarom vasthou
den, dat niet de menselijke natuur onvernietigbaar is, maar 
dat Gods appèl in Jezus niet ophoudt, zodat alleen een hu-
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maniteitsgedachte, die uitgaat van het messiaans besliste, 
zeker is! 

Vanuit deze 'the-antropologische' inzichten kunnen wij nu 
stellen, dat een systeem, dat de zonde van de mens wil terug
koppelen, de chaos niet bedwingt, zoals het beweert, maar 
de ch?os oproept. Het is een geweldige onderschatting van 
het boze, als wij menen het ten bate van de mensen te kun
nen uitbuiten. Uit het nietige is geen enkele vrucht te per
sen. Een systeem, dat het toch wil proberen, bevestigt wat 
het wil ontkennen, bevordert wat het zegt te keren, door
kruist haar eigen mogelijkheden. Wij moeten deze onder
schatting van de macht van het boze de rug toekeren. Realis
me mag alleen heten dat, wat gericht staat op Gods toeko
mende werkelijkheid. De werkelijke mens is de messiaanse 
mens, die in de toekomst openbaar zal worden, de mens die 
de mens een mens zal zijn. Alleen een zodanig systeem is 
goed, is 'realistisch' dat op die mens anticipeert. Op grond 
van de menswording van God in de Messias, op grond van 
Gods werkelijkheid, mogen wij de zonde overwonnen achten 
en negeren wat God negeert, ook in onspQlitieke systeem. De 
mens is de maat aller dingen, de mens is het hoogste wezen 
voor de mens - dit mag krachtens Gods humanisme gelden. 
Daarom is de demokratie, zowel op politiek, op sociaal, als 
op ekonomisch terrein, de aangewezen vorm voor het men
selijk samenleven, omdat het een appèl is op een toekom
stige, nog in zijn geboorte begrepen gestalte van het mens
zijn. Het systeem mag in essentie niet zijn toegesneden op 
het keren van de zonde, het mag op zijn hoogst het ergste 
bedwingen, maar altijd in het raam van de eigenlijke poli
tieke opgave: de kondities te scheppen, waaronder de huma
nitas kan opbloeien. Aan de menselijkheid moet door de 
vorm van de ordening steeds een appèl gedaan worden, want 
zij komt nooit onder dwang tot stand. Een maatschappij, die 
gedragen wordt door het kritisch bewustzijn van haar parti
cipanten, zal een dynamisch karakter hebben en gericht 
staan op het universele bedoelen van alle menselijke samen
werking, die die naam verdient: de bevordering, de bespoe
diging van het vrederijk. 

Wie de kern van de zaak verstaan heeft, zal begrijpen, dat 
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ethiek in het kader van de 'the-antropologie' geen antwoor
den kan geven. Er zijn geen principes of ideeën, die ons zijn 
voorgegeven en van waaruit wij vervolgens in de konkrete 
situatie onze konklusies kunnen trekken. Ethiek is niet de 
leer van goed en kwaad. Zij kan de vraag, wat moet ik doen, 
niet beantwoorden. De ethiek wil ons juist afhelpen van de 
dwangneurose, dat wij zelf over gehoorzaamheid en onge
hoorzaamheid hebben te beslissen. Juist de neiging tot zelf
oordelen heet in de bijbel zonde. Ethiek, die echt ethiek is, 
kan ons alleen maar willen onderwijzen in de kunst van het 
vragen, zij kan ons wijzer maken inzake de voorwaarden, 
waaronder wij in een bepaalde situatie een antwoord mogen 
ontvangen op de vraag: wat moet ik doen? Het gebod van 
god is geen principe, geen idee, maar de stem van de leven
de Heer in de geschiedenis. In de tora mag 'de wet' dan ook 
niet losgemaakt worden uit haar historische kontekst. De 
Bevrijder trekt voor zijn volk uit naar het beloofde land -
dat is de geschiedenis - en maant zijn mensen voortdurend: 
blijf bij mij - dat is het gebod. Ook de 'tien woorden' zijn 
geen morele wetten, maar hoofdsommen waarin het gedrag 
van vrije mensen wordt getekend. Deze hoofdsom kan echter 
alleen vanuit het woord der dagelijkse begeleiding worden 
verstaan. Wie er principes of wetten van maakt met aprio
rische gelding, waaruit zich gedragsregels laten afldden, geeft 
de kreatieve gehoorzaamheid van de mens prijs aan het toe
val van interpretatie en deduktie, van formulering en toe
passing. De vraag, .wat moet ik doen, stelt de mens niet aan 
de schriftgeleerde, die de wet uitlegt of aan de ethicus die 
haar toepast, maar aan zichzelf en aawgod, aan god en aah 
Zichzelf. In dat inti.eme gesprek moet het tot een beslissing 
komen. Deze vraag wordt niet in het algemeen gesteld noch 
beantwoord, zij komt op in een konkrete situatie van een
malig karakter; in die situatie ·wil de mens verantwoord han
delen, maar hij weet niet hoe en roept: wat moet ik doen? 
De mens zoekt naar een in deze situatie passende reaktie op 
Gods aktie. Dan is het nodig, niet alleen de omstandigheden 
te kennen, door en door, maar ook die omstandigheden te 
zien· in het licht van Gods dynamisch bedoelen, zodat zij 
tot een 'situatie' worden, waarin. een appèl kan klinken. Het 
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bezien van de omstandigheden in het licht van de toekomst 
van God, het stellen van de goede vragen in de situatie, de 
bereidheid tot luisteren naar Gods stem vormen de kunst, 
waarin de ethiek wil onderwijzen. 

Niet de situatie zelf zegt ons, wat wij te doen hebben, maar 
God. Er is geen 'Gebot der Stunde', maar wel een 'Gebot 
für die Stunde'. Gods stem komt gezaghebbend op ons af 
middenin de konkrete situatie. Wij volgen niet onze eigen 
verlangens en driften, maar Gods liefdevolle aanwijzing. 
Gods stem is ons in eerste aanleg vreemd, want hij valt niet 
samen met onze eigen 'diepte' -, maar hij blijft niet vreemd: 
wij leren de stem van de goede Herder herkennen. Wij zijn, 
dat blij kt tegen alles in, kinderen van God. God spreekt met 
ons zoals een vriend met een vriend spreekt - hij is een 
ànder en toch is hij ons zeer vertrouwd. 

God is de eerste en de laatste. Dat moet nu ook ethisch 
worden waargemaakt. Omdat God de Schepper is, mag het 
geschapene erop worden aangezien, dat het vatbaar is voor 
vervolmaking, dat er een verborgen principe in werkt dat 
eens alles tot vervulling doet komen. Alle handelen is op 
deze verborgen tendentie gericht. Het voegt zich in de dyna
miek van Gods messiaans bedoelen, zoals dat is geopenbaard 
in Jezus. Het gaat ervan uit, dat deze bedoeling in de schep
ping, die immers tov is, goed, d.i. aangelegd op de vervul
ling, verborgen werkzaam is en dat de Messias niet alleen 
vàn boven zal neerdalen, maar ook uit zijn verborgenheid 
in de geschiedenis náár boven zal komenl Recht en liefde 
moeten daarom op de toekomst worden gericht; geen défai
tisme, geen traagheid, geen statisch isolement van twee ge
scheiden sferen, orde enerzijds en liefde anderzijdsl Dus niet 
zo, dat wij enerzijds het recht handhaven, al zou de wereld 
eraan ten onder gaan, en de orde verzekeren, al zou de on
derste steen boven komen, om anderzijds binnen deze ruim
te te zoeken naar enige speling voor wat liefde en barmhar
tigheid, maar zó dat zowel het recht en de orde als de liefde 
en de barmhartigheid in het perspektief van Gods rijk wor
den gezet. Wij komen er niet onderuit, de 'bergrede' geldt 
ook op maatschappelijk en politiek terrein, hoezeer ons dat 
in verlegenheid brengt. 

110 



Het is duidelijk, dat deze gerichtheid op de derde dimensie 
van de toekomst veel ethici van de geijkte snit wantrouwig 
maakt, want zij hadden alles net zo keurig op een rijtje, 
orde hier, liefde daar. Dat orde liefdevol, dat recht barm
hartig, en dat, omgekeerd, liefde ordelijk en barmhartigheid 
rechtvaardig dient te zijn, wil er bij ons niet in, wij pende
len liever halfhartig tussen de beide extremen heen en weer 
en spelen ze tegen elkaar uit. Dan versteent het recht en de 
orde verkeert in geweld - en de liefde wordt de dekmantel 
van deze perversie. Liefde en barmhartigheid sentimentali
seren, want zij staan in vreemde dienst, zij zijn horig, zij 
hebben slechts narrenvrijheid. En het handelen in deze am
bivalentie is te kwader trouw, want de mens gelooft er niet 
in, hij verwacht er niets van, hij weet dat hij tenslotte alles 
laat zoals het is. Ten diepste berust hij bij het bestaande. 
Maar - en dat is de boodschap, die de 'the-antropologie' 
mag vertolken - God is God - en zolang dat zo is, is hóóp 
het laatste woord, en zolang er hoop is, omdat de messiaanse 
belofte blijft gelden, zijn wij niet definitief in de ban van 
onze toestand gevangen, maar medebegrepen in de bevrij
dingsgeschiedenis van de mens. Jezus is Messias! Van hem, 
een joodse man, rabbi, vriend van dubieuze figuren, partij
ganger der armen, van hem die zich ten dode identificeerde 
met mènsen, van hem, waarachtig mens middenin onze ge
schiedenis werd en wordt beleden, dat hij is de Koning van 
de Eindtijd, de Messias - zó staat hij borg voor onze toe
komst. Zo zullen wij zijn. Dat zijn onze manieren. Wie met 
hem en in hem gelooft, bewezen achtend wat hij nog niet 
ziet, voor zeker houdend wat hij hoopt, beminnend wat hem 
vreemd is, is als hij en door hem Kind van God. Hij gaat op 
de bonne fooi leven, de toekomst tegemoet en wordt wegge
stoten uit alle traagheid, halfheid en lafheid. Hij wordt ver
vuld van geestdrift. 
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- Het zal er in onze dagen 

om gaan, het recht der armen 

te doen zegevieren over 

het legale en legitieme 

geweld van het burgerdom. 

Gelukkig dat de toekomst 

van de wereld niet afhankelijk 

is van het voortbestaan van 

kerk en christendom. 

De mist van het bijgeloof 

heeft plaats gemaakt voor 

de smog der industrie. 

De kerk is de proleten 

in de wereld veel schuldig. 

Want zij heeft in de 

vorige eeuw de arbeiders 

voor de keus gesteld : 

religie of revolutie. 

Theologie is een ongelukkig 

woord, want er blijkt helemaal 

niet uit om welke god het 

in de godgeleerdheid gaat. -


