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Woord vooraf 

Mijn leermeester, wijlen Prof. Dr. E.L. Smelik heeft een boek, dat 
ook de Tien Geboden behandelt, genoemd: De ethiek in de verkondi
ging. Dat is precies mijn bedoeling. Ik wil laten zien hoe de ethiek 
in de prediking der kerk kan functioneren. Daarom is dit boek niet 
met een notenapparaat belast. De discussies die erin gevoerd wor
den, zijn voor de insider gemakkelijk herkenbaar. Voor de gewo
ne lezer niet, maar voor hem zijn ze ook overbodig. Ik hoop op 
aandachtige lezers, die eigenwijs genoeg zijn hun eigen gedachten 
over de vele vragen die in dit boek ter sprake komen te vormen. 
Als ik daartoe een aanzet heb mogen geven, ben ik dankbaar. Wel 
heb ik getracht de inspiratie van de Tien Woorden door het hele 
boek heen vast te houden. Misschien heeft dat toch iets gezagheb
bends! Wie weet. 

St.Pé-St.Simon, 17 april 1995 G.H. ter Schegget 
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1 Inleiding 

Het is de grote denker Friedrich Nietzsche die op velerlei wijze 
heeft aangetoond, dat de ethiek een pretentie voert die zij onmo
gelijk kan waarmaken. De ethiek presenteert zich als boven de tijd 
verheven, rustend op eeuwige normen en waarden, die onveran
derlijk gelden. Deze burgerlijke moraal, dit christelijke humanis
tische bestand, is door Nietzsche volledig aan flarden geschoten. 
Hij laat zien dat alle waarden wapenen zijn in de strijd om de 
macht. Dat geldt ook voor de christelijke waarden, waarachter de 
vestiging van de macht der slaven schuilgaat. Zij roepen op tot een 
wederkerige zelfopoffering en het is met name door die weder
kerigheid dat deze ascese zich macht verwerft. Zo markeert de 
christelijke ethiek het vestigen van de macht der machtelozen. 
Dit betekent dat zo'n ethiek wel tot nihilisme moet voeren. En 
zo is voor Nietzsche de joodse en de christelijke traditie voor het 
nihilisme verantwoordelijk, want zij zijn het die deze slavenmoraal 
hebben voorbereid en gedragen. Hij lijkt soms een franc-tireur te 
zijn, die uit alle hinderlagen schiet, een aphoristicus die zelf geen 
standpunt heeft. Dat is echter gezichtsbedrog, want allengs tekent 
zich toch af waar Nietzsche zelf voor staat. 

Nietzsche zag in het Duitsland van de negentiende eeuw een cul
tuur voor zich, die aangelegd was op de wederkerigheid der as
cese, de wederzijdsheid van de zelfopoffering: een soort principe 
der liefde, verbonden met een prediking van (zogenaamde) vrij
heid. Hij zag daar een geweldig verval van het geestelijk leven in, 
dat wel tot nihilisme moest leiden. Hij heeft in het aangezicht van 
dit verval zijn parolen van aristocratisme, van de machtige, voor
name, maar eenzame Übermensch gesteld. Hij heeft een weg ge
zocht boven alle moraal uit, het generzijds van goed en boos, en 
meent dat gevonden te hebben in een biologisch darwinisme, een 
esthetiek van het leven. Hij laat dus de ethiek los en overstijgt haar 
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door de eenzame, dionysische Zarathustra op de troon te zetten, 
die de wil tot macht van het leven vereert. Nietzsche is een veel 
consequenter atheïst dan de modernen. Hij besefte dat hij met de 
dood van God ook de dood van de mens had te aanvaarden: Het 
'ik' van de mens, zijn subjectiviteit, is niet meer dan een fictie. 
Vandaar dat hij profeteert dat het uit is met het morele bewustzijn! 
Hij predikt dan ook de Übermensch, die het oneindige experiment 
van zichzelf is, die amor fati kent en de eeuwige wederkeer van het 
gelijke aanvaardt. Daarmee heeft Nietzsche, als eerste postmoder
ne, de burgerlijke gedachte ontmaskert dat het prijsgeven van 
God ruimte zou maken voor de ontplooiing van het menselijk 
subject. Integendeel: de autonomie zal juist in de ondergang van 
God meegesleept worden. Het is duidelijk dat Nietzsche het ne
gentiende-eeuwse christelijk burgerlijke bestand voor ogen heeft 
gehad. Hij is zich dat ook wel bewust geweest, voorzover hij Jezus 
zelf van de 'wederkerigheid' der offerbereidheid heeft uitgesloten. 
Jezus, zegt hij, neemt immers eenvoudig de schuld op zich en 
begeeft zich in de dood. Dit houdt voor Nietzsche in, dat Jezus 
wel 'voornaam' is. Hij vraagt aan de ander geen rechtvaardiging 
van zijn handelen. Hij is een bron van louter liefde, die niets 
vraagt, maar geeft: een hoorn des overvloeds. Jezus kent dus de 
'schenkende Tugend'. De slavenmoraal kan dus ook voornaam 
zijn, zij hoeft niet op wederkerigheid uit te zijn. 

Nietzsche heeft ontmaskeringen voltrokken, waarachter wij nooit 
meer terug kunnen: we zullen ze ons voor goed moeten laten 
gezegd zijn. De eerste is wel dat alle moraal (en ethiek) tot de 
menselijke geschiedenis behoort en dus niet vrij is van streven 
naar macht. Eeuwig geldende waarden, die boven de tijd uitgaan, 
zijn er niet. Met die gedachte maken we ernst: ook de Tien Ge
boden rijzen niet boven de tijd uit. Ze zijn gegeven in een bepaalde 
tijd, in een bepaalde situatie, aan bepaalde mensen. Daarvan zullen 
we nooit abstraheren. De geboden moeten veeleer juist vanuit dat 
bijzondere begrepen worden en de strekking voor ons moet ge
vonden worden door het trekken van analogieën. 

In de tweede plaats mogen we niet uitgaan van een moreel bewust
zijn, een ethische subjectiviteit, welke we (ook alweer boven de 
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tijd verheven) bij de mens vooronderstellen. Zo'n moreel 'ik' bezit 
de mens niet. In de woestijn, waar de Israëlieten, volgens het 
bijbelse verhaal, de tora ontvangen, staan deze mensen als gewe
zen slaven, beduusd, nog met een slavenziel behept, zonder enig 
moreel besef. Er wordt in de geboden en verboden tegen ze 
gezegd: Gij zult en Gij zult niet, in de tweede persoon enkelvoud. 
Ze worden aangesproken door de God van de bevrijding op iets 
dat zij niet hebben. Hij stelt zich aan hen voor en zegt: Zo en zo 
kun je de gewonnen vrijheid behouden en bewaren. Als je anders 
handelt, als je dit niet laat gelden, dan verspeel je de vrijheid, die je 
verkregen hebt. In die zin hebben de geboden ook geen absolute 
gelding. En de slaven gaan met vallen en opstaan proberen te 
gehoorzamen, omdat ze de vrijheid willen houden en niet verlie
zen. Hun subjectiviteit wordt opgeroepen, wordt geschapen door 
het woord dat tot ze komt. 

Wil men zeggen dat de slaven op deze wijze naar macht streven, 
dan is dat zeker het geval. Zij streven naar een zelfstandig volks
bestaan, waarin zij volgens de tora willen leven, behoudende de 
vrijheid die ze hebben verkregen. Dat veronderstelt dat zij daartoe 
macht zullen veroveren. De vraag die zich echter voordoet is die 
naar de kwaliteit van die macht. Dat moet, gezien de tora, niet een 
macht om de macht zijn, maar macht die volkomen in dienst staat 
van de vrijheid. Als het volk het stierkalf aanbidt in de woestijn, 
dan aanbidt het de eigen potentie: zij zelf zouden zich van Egypte 
bevrijd hebben. De bevrijding moet echter als een wonder ervaren 
blijven, als Gods daad, zeker door bemiddeling van Mozes vol
trokken, maar toch als Zijn wonder. En macht veroverend moet 
het volk zich van zijn slaven verleden bewust blijven. Zij kunnen 
daarin ook steeds weer terugvallen. Hun macht zal potestas moe
ten zijn, geen macht die zichzelf wil vergroten, maar een aan de 
vrijheid dienstbare macht. 

De moraal der vrijheid die het volk wordt ingeprent is echter niet 
uit op wederkerigheid, zoals Nietzsche stelt. Voor die ethiek geldt 
veeleer wat Nietzsche van Jezus zegt, maar wat hij eigenlijk van 
alle bijbelse tsaddikim had moeten zeggen: zij kennen de 'schen
kende Tugend'! De aan de tora gehoorzame mens is niet uit op 
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enige rechtvaardiging door de ander en ook niet op enige tegen
prestatie. Hij zet zich voor de ander in, toont eerbied voor hem en 
laat hem voorgaan zonder te verwachten dat de ander dat van zijn 
kant ook doet. De tsaddik is als de lijdende knecht van de Heer, 
die alles op zich doet aanlopen en in de ogen der mensen een van 
God geslagene is, maar het is alles het gevolg van zijn inzet voor 
de ander, wiens straf hij draagt. Van wederkerigheid, van 'Gegen
seitigkeit' is dus geen sprake. Wij kunnen het leven en sterven van 
Jezus geheel in het verlengde zien van dit tsaddik-zijn. Hij is 
solidair met de vermoeiden en beladenen tot in de dood. Hij 
vraagt daarvoor niets terug: het is louter genade wat ons van 
Zijnentwege overkomt. 

Nietzsche is een bestrijder van het door de natuurlijke theologie 
van het christendom ontstane nihilisme, maar zijn strijd ertegen 
voert, als hij zelf zijn gedachten ontvouwt, tot een veel nihilisti
scher nihilisme nog dan waaruit hij ons bevrijden wil. Hitler is 
zich voor de Übermensch gaan houden die Nietzsche bedoeld zou 
hebben. Hitlers zogenaamde filosofische en literaire raadgevers 
hebben ook rijkelijk geput uit de werken van Nietzsche. Wij 
mogen hem daarvan niet de schuld geven: men citeert alleen de 
bombast die hij soms uitsloeg. Dat hij echter zo aangehaald wordt 
is een zware straf voor hem. Hij heeft het ernaar gemaakt, omdat, 
zoals Golo Mann zegt, 'hij zijn woorden niet woog en niet naar 
mogelijke uitleggingen vroeg. Hij, de mensenkenner en -verach
ter, had met het publiek moeten rekenen, zoals het is, niet met 
godheden'. Wat aristocratisch bedoeld was (en gevaarlijk genoeg!) 
werd zo een prooi van de horde, van het gepeupel. Daarin blijkt 
toch ook, dat hij niet echt uit het nihilisme bevrijden kan. Hij is en 
blijft niet alleen een anti-democraat, maar ook een anti-socialist, 
want hij moet niets hebben van zulk 'groene-weide-geloof. Hij 
kiest voor de ongebreidelde ontplooiing van de machtswil. Hij 
heeft het ook opgenomen voor de strijd en de oorlog, maar zich 
nauwelijks gedachten gemaakt over de verschrikkingen die een 
moderne, hoogtechnische oorlog verspreidt en ook niet over het 
imperialistische karakter van zo'n oorlog, die altijd om het geld 
gaat. Zo voert toch dit esthetische biologisme in de barbarij. 
Zeker, Nietzsche zou gegruwd hebben van deze barbarij, maar er 
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is toch te weinig in zijn filosofie dat deze mogelijkheden afgren
delt. 

Thomas Mann heeft een indrukwekkende novelle gewijd aan het 
morele verzet tegen Hitler en zijn nazisme, dat hij funderen wil in 
(en zo heet de novelle ook) Das Gesetz. Het boekje loopt uit op de 
vervloeking van de mens, die zegt: 'Lieg, moord en roof, hoer en 
verkracht en lever je vader en moeder aan het mes uit. Zo moeten 
de mensen doen. Jullie zullen mijn naam prijzen, omdat ik jullie 
vrijheid verkondig.' Zeker, die mens zal sterk zijn en op een 
gouden stoel zitten en hij zal voor de wijste gelden, omdat hij 
weet: het gedichtsel van 's mensen hart is boos van de jeugd af 
aan. Dat zal ook alles zijn wat hij weet en wie alleen dat weet is zo 
dom als de nacht. Het zou beter zijn als hij niet geboren was. Hij 
weet niets van het verbond tussen God en mens, dat niemand 
breken kan. God niet en de mens niet, want het is onverbrekelijk. 
Bloed zal er in stromen vloeien omwille van zijn zwarte domheid, 
bloed, zodat het rood wijkt uit de wangen der mensheid, maar ze 
kan niet anders: geveld moet de schurk worden! Ik zal mijn voet 
opheffen, spreekt de Here, en hem in het slijk vertrappen, in de 
grond der aarde zal ik de lasteraar trappen honderdtwintig vadem 
diep, en mens en dier zullen met een boog heengaan om de plaats, 
waar ik hem vertrapte, en de vogelen des hemels hoog in hun 
vlucht uitwijken, dat ze er niet overheen vliegen. En wie zijn naam 
noemt, zal naar alle vier windstreken spuwen en zich de mond 
afwissen en spreken: God beware! Dat de aarde weer aarde zij, een 
dal van nooddruft maar geen weide van liederlijkheid. Zeg daarop 
allen: Amen! En al het volk zei: Amen.' 

De novelle is ongetwijfeld geschreven naar deze laatste woorden 
toe. Ze zijn van een ongehoorde zeggingskracht, vol afgrijzen, vol 
woede. Mozes zijn ze in de mond gelegd, de man die zijn volk uit 
de slavernij voerde en zo, Gods stem had hem daartoe gemach
tigd, voor God speelde. Mozes weet dat het er nu om gaan zal de 
gewonnen vrijheid te behoeden en te behouden. Het grote gevaar 
is dat het volk de vrijheid verspeelt, dat het de verloedering in 
gaat. De vleespotten van Egypte immers lokken. De woestijn is 
kaal en leeg en droog: bijna geen water, bijna geen voedsel. Het 

12 



volk is vrij maar straatarm. Nu komt het erop aan dat het zijn rug 
recht en fier en vrij leeft. Daartoe schenkt Mozes het volk een 
'moreel' door het de tien Woorden te geven. 

Hitler verkondigde zijn volk vrijheid, maar zij ging onder hem 
geheel verloren. Thomas Mann zegt: omdat hij het ABC van het 
menselijk gedrag, de rots van het fatsoen heeft geminacht. Zonder 
die binding gaan alle verhoudingen tussen de mensen kapot: ver
raad en verloochening, moord en doodslag, diefstal en roof, leu
gen en bedrog beginnen te heersen. Vrijheid kan alleen bestaan, als 
dat wat geldt, het Bündig-Bindende erkend wordt. Thomas Mann 
ziet Mozes als de grote wetgever ook voor onze cultuur. Daarin 
heeft hij ongetwijfeld gelijk, omdat de tien Woorden doorslagge
vender zijn dan de ethiek van Aristoteles. De harde kern der 
geboden is, volgens Mann, het onverbrekelijke verbond tussen 
God en mens. Daarvan gaat de binding volgens hem uit, de bin
ding met God, maar ook en vooral die met elkander. Als de mens 
dit verbond niet meer zou kennen en niet meer zou eerbiedigen, 
gaat het grondig mis tussen de mensen. 

Moderne mensen richten zich vaak tegen het heteronome dat in 
het gebod van God zou gelegen zijn. Het is immers God die 
beveelt en de mens die moet gehoorzamen. Dat is feitelijk wat 
Thomas Mann bestrijdt. Hij zegt: Het heteronome ligt in het 
verbond en de erkenning daarvan door de mens. In de proloog 
van de tien Woorden stelt God zich voor: Ik ben Adonai uw God 
die u uit Egypte bevrijd heb! Dat moet erkend worden en meer 
niet. De rest wordt wel in stenen tafelen gegrift, vanwege de 
hardigheid des harten, maar zolang het hart beseft dat het uit 
slavernij bevrijd is, dat het slaaf geweest is en nu niet meer, zal 
het de geboden gaarne aanvaarden. Ze zijn ook in het hart ge
schreven! Maar, welverstaan, dit bevrijde slavenhart wordt gebo
ren door het horen van deze woorden. Deze woorden zijn schep
pend! Het vermoeide, horige slavenhart veert erdoor op tot 
vrijheid. In de woestijn van het leven is het voorgoed gebonden 
aan dit ABC der menselijkheid, al liggen de vleespotten ook achter 
hem en verlangt hij er soms naar terug. Het hart snelt God en zijn 
Rijk tegemoet. Daarom zijn de tien Woorden niet heteronoom 
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(dat is Gods verbond!), maar ze funderen de autonomie beter dan 
het de Verlichting ooit gelukt is. Het hart, dat God gedenkt en 
eerbied heeft voor de naaste, geeft zichzelf de wet die terwille van 
de hardigheid des harten in de stenen tafelen gegrift staat. 

De tien Woorden willen de pas gewonnen vrijheid bevestigen en 
schragen: ze zijn tot vrijheid gegeven. Dit betekent ook dat zij in 
vrijheid aanvaard worden. 'Hitler' blijft een mogelijkheid van 
mensen: mensen kunnen tot onmens worden. Het is ze verboden 
en ze weten het 'by heart', maar het kan wel, al kan het ook niet. 
Het menszijn gaat er wel aan kapot, het verdwijnt, en de wereld 
gaat ten onder. Het kan en kan niet! Met de vrijheid wordt ons het 
leven voorgehouden. Wie zou de dood kiezen? Het gebod dwingt 
ons niet: het moet in vrijheid aanvaard worden. Maar het is wel de 
enige mogelijkheid, de andere voert in het niets terug. Het gebod 
wijst een weg ten leven, die wij mogen gaan, die zich niet dwin
gend oplegt en die ons bij de vrijheid bewaart. Het schema hete
ronomie/autonomie past er eigenlijk niet op. De nomos is altijd 
meerder dan ons hart, maar tegelijk ons toch in het hart geschre
ven. Het gebod bindt het geweten van de mens niet, maar zet het 
juist in vrijheid. Het bindt hem in het geweten. Gehoorzamen is in 
vrijheid beproeven wat de wil van God is, het juiste, het lieflijke en 
het volkomene. Gehoorzaamheid is geen horigheid, maar ten 
diepste vrijheid. Zonder het voorgaande verbond van God met 
de mens is het zedelijk besef niet te funderen. 

Het gebod van God wordt door de kerk op tweeërlei wijze misver
staan en beide misverstanden leiden tot nihilisme. De fout die het 
Corpus Christianum (zeg maar: de christendommelijkheid) begaan 
heeft is er een codex van te maken die boven de tijd uitgaat om daar 
het leven naar te ordenen. Of, moderner, men ziet de oudtestamen
tische wet als een incidenteel verschijnsel: primitief, oud-israëlitisch, 
ethisch bewustzijn. Het zijn tegenovergestelde visies die echter bei
de het leven van zijn daadkarakter en dus van zijn ernst beroven. In 
het eerste geval wordt er een ideaal hooggehouden, dat we altijd 
weer tevergeefs nastreven en waarmee we onze mislukkingen ca
moufleren kunnen. In het tweede geval zetten wij met het oude 
gebod alle geboden opzij en wij heffen het leven zelf op de troon. 
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Wij moeten, zegt Miskotte, 'de tora leren horen als een gebeuren 
omtrent een Gebeuren'. De geboden mogen niet losgemaakt wor
den uit de verhalende context waarin zij gegeven worden, zoals in 
de rabbijnse isolering van de halacha geschiedt. We hebben te 
doen met woorden die de God van het verbond, de Bevrijder, 
toen en daar, in een bepaalde situatie, spreekt en gebiedt. Het zijn 
allemaal levende woorden van een God die in de tijd meegaat met 
zijn kinderen. Het zijn bevelen die in die situatie passen. Daarom 
zijn de geboden geen tijdloze principes of eeuwige waarden die 
door ons kunnen worden toegepast, maar aanwijzingen hoe het 
ligt tussen deze God en de levensrnomenten en levensgebieden 
van de toenmalige hoorders en zo ook, maar analogisch vertolkt, 
tussen deze God en onze levensrnomenten en -gebieden. Het gaat 
erom vanuit een verstaan van de tora als stem van deze God toen 
en daar ook in ons eigen leven die stem te vernemen. Daartoe is 
een creatiever en inventiever horen naar de teksten nodig dan zij 
deden die er eeuwige waarheden van maakten. Waarachtige ethiek. 
maakt ons plastisch, maakt ons soepel en brengt ons tot echte 
wijsheid. Het komt er meer op aan dat wij de goede vragen leren 
stellen dan dat wij onze daad als het rechte antwoord gaan vieren. 
De daad is een voorlopig, tastend antwoord, maar zij is het ant
woord en niet een of andere waarde die wij zeggen hoog te 
houden. Elke letter van de tora bevat een heenwijzing naar het 
intieme contact tussen het gebod en de levenskeus. Altijd weer 
moet het woord, zoals het toen en daar gesproken is, in onze 
situatie creatief begrepen en in zijn betekenis en zin voor ons 
verstaan worden. Het zijn niet alleen de tien Woorden die de tora 
vormen, maar ook woorden als: 'Ga!' (uit uw land en uit uw 
maagschap) en 'Kom!' (tot uw erfdeel). Wij moeten ook nu en 
hier dicht bij onze Bevrijder blijven! 

Wij kunnen dus de gelding van het gebod niet vinden door te 
abstraheren van het bijzondere der situatie toen en er een algemeen 
geldend gebod uit te distilleren. De formulering is altijd toegesne
den op de tijd en daarvan niet los te maken. We hebben exegetisch 
dus de strekking der geboden voor de toenmalige hoorders te 
zoeken. In zoverre is de exegese een historische wetenschap. In 
die toenmalige strekking ligt ook de zin en betekenis voor ons: het 
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bijzondere is het algemene. In het tijdgebondene en niet losge
maakt daarvan vinden we ook wat het voor ons kan betekenen. De 
ethische conclusies die wij trekken mogen, zijn altijd analogisch 
van aard: zoals God sprak tot hen, zo spreekt Hij nu tot ons, maar 
Hij kan diametraal wat anders zeggen, want tijd en gelegenheid is 
veranderd. Om hetzelfde nu te zeggen is daarom ook een ander 
woord nodig. God blijft zichzelf trouw (in zoverre is Hij onver
anderlijk) door met zijn kinderen mee te gaan in de tijd (in zoverre 
is Hij veranderlijk). Hij is nu eenmaal de mens geworden God! 

De vraag doet tegenwoordig opgeld of de tien Woorden niet een 
illustratie zijn bij iets wat wij toch reeds weten. De bijbelse bood
schap zou ethisch geen nieuwe informatie bevatten. We zouden 
allemaal door de gecumuleerde ervaring van het mensdom wel 
weten dat we niet liegen, moorden en stelen mogen. Dat zegt de 
bijbel ook, maar het zou niet nieuw zijn. Kennelijk wordt het 
leven door mensen die zo denken niet als daad opgevat. Deden ze 
dat wel dan zouden ze tot de slotsom komen dat de mens geneigd 
is zijn naaste te haten, want oorlog, geweld, marteling, vervol
ging, uitbuiting en belediging hebben in onze wereld nog altijd de 
boventoon. Daartegenover staat dan een 'weten' dat het zo niet 
moet. Wat is de kracht van dit weten? Het schijnt in onze wereld 
bijna machteloos te zijn. Of is dit weten onder ons, democraten en 
liberalen, beter ontwikkeld? Mogen we heimelijk neerkijken op 
voormalig Joegoslavië dat nog niet zover is? Dat kan toch niet de 
bedoeling zijn, want men bedoelt juist te stellen dat we er allemaal 
weet van hebben, zonder uitzondering. Natuurlijk zijn er 'cross
cultural values', in alle (of bijna alle?) culturen voorkomende 
waarden. Wij willen dat zeker niet ontkennen. Maar het is een 
uiterst drassig gebied, dat heel moeilijk in kaart te brengen is. Als 
we alleen maar eens denken aan de diverse interpretaties die aan de 
mensenrechten worden toegekend, dan beseffen we dat die vaak 
zeer vaag en in ieder geval uiteenlopend zijn. Daarom heb ik er 
geen enkele behoefte aan als het om de ethiek gaat de eigenlijke 
theologie door de deur van de algemene openbaring te verlaten. 
Veeleer wil ik mijn bijdrage aan de ethiek juist leveren vanuit een 
doordenking van de bijzondere openbaring en (met Thomas 
Mann) de eerste tafel, die van het verbond spreekt als fundament 
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nemen. Wat er dan verder in de wereld gevonden wordt aan 
ethische beseffen, herkennen en erkennen we vanuit deze openba
ring. Het is in de wereld nu eenmaal geen stikduistere nacht: het 
licht dat ons in de bijzondere openbaring is opgegaan, schijnt ook 
daar. Maar dat is geen reden om de aandacht van de theologie naar 
dat drassige gebied te verleggen en de ethiek tot de algemene 
openbaring te rekenen. Het gevaar ervan is dat zij idealistisch 
wordt en de materiële werkelijkheid der geschiedenis gaat verge
ten. Natuurlijk objectief is er een natuurlijke theologie, zij is mis
schien soms zelfs wel een beetje te kennen, of liever te herkennen, 
maar zij kan voor de theologie geen object zijn. Het is veel belang
rijker de eigen traditie te bevragen op een kritische bijdrage aan 
het ethisch gesprek. 

Als men deze natuurlijke theologie of algemene openbaring als 
uitgangspunt neemt, loopt men gevaar, misschien onbewust, de 
bijzondere eigen traditie te veralgemenen en imperialistisch aan de 
rest van de wereld op te leggen. Niemand is in staat zich ook maar 
een ogenblik los te maken van de eigen traditie. Die is het pand dat 
ons is toevertrouwd. We doen er goed aan het goed te beheren en 
naar alle kanten kritisch te doordenken op zijn zin en betekenis 
voor het geheel. De interpretatie die wij in Europa geven aan de 
mensenrechten is door deze traditie gevormd en zij staat als zoda
nig in grote delen van de wereld nog ter discussie. En dat zij zo. 
Het neemt voor ons de taak niet weg onze interpretatie verder 
kritisch te doordenken en aan de wereld aan te bieden. Zulk een 
kritiseren kan er ook toe leiden, dat we bepaalde dingen anders 
leren zien en juist misschien meer oog krijgen voor andere inter
pretaties dan de onze. Maar een andere bijdrage aan deze cross
cultural ontwikkeling dan die de eigen traditie als uitgangspunt 
neemt, is eigenlijk ondenkbaar. 

Het Oude Testament kent nog een ouder verbond dan dat van 
God met Israël, het zogenaamde Noachitische verbond. Dat ech
ter is een afspiegeling van het verbond met Israël. Het wordt in het 
verhaal als ouder voorgesteld, maar het is veeleer een perspectief 
waarin we staan. Het gaat God niet alleen om Israël, maar om de 
hele mensheid, echter wel zo dat het God in Israël om de hele 
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mensheid gaat. Het heil gaat van Sion uit over de einden der aarde. 
Dat betekent: wat in de tora geleerd wordt zal ooit uitgewaaierd 
blijken over heel de aarde en erkenning vinden. Dit algemene 
echter is een perspectief waarin we staan, het is een eschatologisch 
gegeven. Zeker, het gaat God in het verbond met Noach om Sem, 
Cham en Jafet, maar dit is een terugprojectie vanuit de genealogie 
van Israël en die heeft derhalve betrekking op de toekomst. Jere
mia 31 spreekt er ook van, als de profeet uitroept dat de tora ooit 
in het binnenste van de mens gelegd zal zijn en in het hart gegrift, 
zodat de mensen niet meer hoeven te leren wie God is, maar Hem 
kennen 'par coeur'. Ongetwijfeld is het perspectief waarin we 
staan: een wereldwijde natuurlijke theologie. Maar dat is niet iets 
wat we al bereikt zouden hebben. Er is misschien soms iets van te 
herkennen in het licht van de bijzondere openbaring. Verder 
kunnen we haar alleen verwachten. Subjectief haar bereiken kun
nen we niet. Wij moeten leven bij wat ons gegeven is in de 
bijzondere openbaring, want een algemene openbaring is een con
tradictie: wat algemeen is is geen openbaring. Maar we staan wel 
open voor haar in de verwachting. Daarom zijn mensen die geen 
nihilist zijn, maar nog weten dat het zin heeft te onderscheiden 
tussen goed en kwaad ons ook altijd weer welkom. We begroeten 
ze als tekenen van de toekomst, waarin de godskennis algemeen en 
'vanzelfsprekend' zal zijn. 

De Europese cultuur, met zijn vrijheidsélan, zijn verdraagzaam
heid, zijn opvattingen over recht en gerechtigheid, zal nog veel 
kunnen inbrengen in het gesprek over de mensenrechten. Want 
het is niet te ontkennen dat er veel van de tora is ingegaan in onze 
cultuur, al is er ook veel (en veel beslissends) teloor gegaan en 
verdaan. Het heeft zeker zin dit proces van bezinning theologisch
kritisch te begeleiden. Dat hoort ook tot de taak van de theologi
sche ethiek. Het sturende van de theologie zal dan meer uitgaan 
van een vragende dan van een antwoordende ethiek. Het ant
woord immers zullen we steeds weer met elkaar in de praxis van 
het geleefde leven moeten vinden. 

Belangrijker echter nog dan dit is, dat de caritas (de liefde), ook in 
de zin van het oudtestamentische tsaddik-zijn, een uitdaging blijft 
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aan alle op wederkerigheid toegesneden moraal. Niet deze liefde 
als idee, maar als geleefde werkelijkheid van mensen, die zich 
inzetten voor de ander en hun eigen dood minder duchten dan de 
moord, vormt een provocatie van alle 'do ut des' (hoe nodig op 
zichzelf ook zulk een symmetrie is). De rechtvaardigheid in de 
wereld dreigt altijd weer te verstenen en tot onrecht te worden, 
tenzij er mensen zijn die, afgezien wat zij terugontvangen, liefde, 
d.i. eerbied voor de naaste betonen. Dat brengt de gerechtigheid 
terug bij haar oorsprong en gietvorm. Jezus heeft ons menszijn in 
zoverre objectief veranderd, dat Hij dit tsaddik-zijn zowel voor 
Israël als voor de heidenen gestalte heeft gegeven. Hij deed dit zo 
als eerste en misschien wel als enige. Maar ik heb geen behoefte 
zijn uniciteit te stellen, omdat ik juist op mensen hoop, die in zijn 
voetsporen gaan, en die mogen zich van Zijnentwege daartoe 
geroepe'n voelen, zij mogen evenwel ook 'van een andere stal' zijn. 
Die zijn er zonder enige twijfel! . 

Dit boekje heette oorspronkelijk 'Gedenken en eren'. Waarom? 
Omdat er maar twee geboden zijn en acht verboden, tezamen tien 
Woorden. Ik vermoed dat de geboden de kern van de tien Woor
den vormen. De eerste tafel stelt vast dat de enige wijze God te 
dienen is te rusten van het dienen (de slavernij). Deze God kan 
namelijk niet gediend worden, alsof hij nog iets nodig had. Hij, 
omgekeerd, heeft Israël gediend, en in hen alle mensen, door ze uit 
alle dienstbaarheid te bevrijden en als vrije mensen voor zich te 
stellen. Daarachter mogen wij, ook als wij deze God aanbidden en 
vereren willen, niet terugvallen. Dat doen wij als we 'andere 
goden voor zijn aangezicht hebben', want die verduisteren het 
gezicht op de God van het verbond, die ons bevrijd heeft: we zijn 
geen slaven meer. Dat doen we ook als we 'gesneden beelden 
maken', want ook voor die hebben we dan te buigen en ze te 
dienen. En we zijn slaaf af, we zijn vrij van alle dienst. Dat doen 
we ook als we 'de naam van God ijdel gebruiken', want dan 
denken wij dat wij de Naam moeten dienen en dat is niet zo: Hij 
dient ons! Kortom: in de tora gaat het om de Mensendienst van 
God en niet om de godsdienst van mensen. Het enige wat we doen 
kunnen en waarmee we God eren is: zijn rustdag gedenken. Hij 
heeft het allemaal voor ons gedaan en nu mogen we met Hem 
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rusten. Rust dat is wat een slaaf nooit heeft. Dat mag je bedenken 
op de sabbat. God eren is sabbatvieren en dat is: vrij zijn van alle 
dienst, in het bijzonder van alle godsdienst, want die pleegt de 
slavernij te legitimeren. De tweede tafel begint met een gebod: Gij 
zult uw vader en moeder eren. Wel te verstaan: je oude en afge
leefde vader en moeder, die in de woestijn niet verder meer kun
nen, mag je niet achterlaten, je moet hen op de schouders nemen 
en voortdragen, want het zijn geen achterblijvers maar voorgan
gers! Daarmee is de toon voor de tweede tafel gezet. Het gaat om 
eerbied voor de naaste, vooral en in de eerste plaats: voor de 
zwakkere en kwetsbare naaste. Je moet zijn relaties respecteren, 
hem niet bestelen en beliegen, hem niet doden en niet jaloers zijn 
op wat hij heeft. Hem komt in alle opzichten eerbied toe, eerbied 
voor wat hij is en wat hij heeft. Hij mag er zijn. Hij is voor jou 
zelfs 'eerder' dan jezelf bent (zoals vader en moeder 'eerder' zijn): 
hij gaat voor! Zo zet het vijfde gebod de toon voor de vijf vol
gende verboden. Daarom heb ik het boekje oorspronkelijk 'Ge-
denken en eren' get:I0emd. . 
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2 Aanhef 

Ik ben de Here, uw God, die u uit het land Egypie, uit het diensthuis,geleid heb. 

Wij zijn verlichte mensen en daarom bijzonder gehecht aan de 
vrijheid van ons ik. Dat betekent dat we het moeilijk hebben met 
deze proloog, waarin God zich voorstelt. Hij is de wetgever en wij 
hebben maar te gehoorzamen. \Y/e beleven dat als heteronomie en 
daar houden we niet van. Wij willen de levens beslissingen in onze 
eigen hand houden. Voor ons betekent mondigheid (autonomie), 
zelf denken en zelf beslissen, vrij zijn voor jezelf en geen bevelen 
van wie dan ook aannemen. Dat we tegelijkertijd in onze hoog
technische, geïndustrialiseerde maatschappij op ons werk eenvou
dig te doen hebben wat het systeem van ons verlangt, weten we 
wel, maar het is iets dat we niet waar willen hebben. We houden de 
mythe van het vrije ik en de persoonlijke verantwoordelijkheid 
staande. Een tankwagenchauffeur die te lang achter het stuur zit 
en te hard rijdt, wordt persoonlijk aansprakelijk gesteld en dus 
bekeurd. Dat hij op tijd in Pernis met zijn wagen aan de pijplei
ding moet en dat hij dus gedwongen is te lang en te hard te rijden 
kan hij te zijner verontschuldiging niet aanvoeren. Misschien dat 
het de baas beweegt hem de bekeuring te vergoeden, maar hij is en 
blijft de schuldige. Het ik van de mens is vrij! Dat maakt de mens 
in zekere zin eenzaam, want ieder wordt op zijn eigen verant
woordelijkheid teruggeworpen. Deze eenzame mens kan God ei
genlijk niet meer erkennen. Niet alleen in onze wetenschap is de 
hypothese God overbodig (zelfs verwoestend voor het concept), 
maar ook in ons leven kan Hij geen plaats meer innemen. Zelfs 
onze religiositeit kan het steeds beter zonder God stellen. Immers 
alleen een mens die God niet erkent, kan werkelijk vrij zijn. We 
hebben God afgeschaft om vrij te kunnen worden. 

De tien Woorden komen met een totaal andere visie! God stelt 
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zich er voor als de Bevrijder van de Israëlieten. Zij zijn vrij omdat 
hij ze uit Egypte heeft gevoerd. God spreekt: Ik ben de Heer uw 
God die u uit Mitsraim heb gevoerd. Het is de stem van dezelfde 
God die Mozes bij de braambos heeft geroepen. Het is een god
heid die louter stem is, louter woord. Hij roept alleen maar. En die 
onafbeeldbare, ongrijpbare, ontastbare God claimt dat Hij de be
vrijder uit de slavernij is en dat ze hun vrijheid aan Hem en aan 
Hem alleen te danken hebben. Dit is inderdaad een heteronoom 
moment in het verhaal: God poneert zich. Maar Hij poneert zich 
als Bevrijder. Dat is een polemische demonstratie: Hij is de 'ent
götternde Gott'. Hij neemt de plaats in die de goden wederrechte
lijk bezetten. Als zodanig kan Hij toch niet onwelkom zijn. Zijn 
gebod is dan ook, volgens Miskotte, 'Blijf bij je Bevrijder!' Hij is 
de totaal andere God dan de goden dezer wereld, want Hij is de 
God van het verbond met mensen, ja de God die mens met de 
mensen wil zijn. Hij brengt de goden tot zwijgen en de mensen 
bevrijdt Hij tot spreken. 

God stelt zich met deze woorden voor: Ik ben de Heer (Adonai) 
uw God (eloheicha). Het komt er erg op aan deze woorden goed te 
verstaan. Adonai elohenoe, de Heer is onze God, zo luidt het 
sjema (Deut.6). Adonai, de Heer, is die niet-tastbare stem, die 
Mozes bij de brandende braambos riep. Hij stelt zich daar voor 
als de God van Abraham, de God van Izaäk en de God van Jacob. 
Hij zegt de ellende van zijn volk gezien en hun gejammer gehoord 
te hebben. Daarom is Hij nedergedaald om hen uit de macht der 
Egyptenaren te redden. Mozes wordt tot Farao gezonden om die 
bevrijding te bewerkstelligen. Mozes echter vindt het wel wat 
mager om tegen de Israëlieten te zeggen: De God van uw vaderen 
heeft me gezonden. Ze zullen ongetwijfeld naar Gods naam vra
gen. Wat moet hij dan zeggen? Daarop antwoordt de stem: Ik ben 
die ik ben. Zeg maar tegen de Israëlieten: 'Ik ben' heeft mij tot u 
gezonden. Van die stem, die tot Mozes is gekomen en hem ge
roepen heeft tot zijn bevrijdingswerk, wordt in het sj erna gespro
ken, als er gezegd wordt: deze Adonai is onze God. Adonai is die 
stem. Hij is die zich noemt Ik ben die ik ben. Hij is dus de stem die 
tegenwoordigheid belooft en toekomst opent. Hij zal er altijd 
weer zijn, als Hij er zijn moet. Hij wijst alle beschikken over de 
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godheid af. 'Ik ben' is geen ontologische speculatie, alsof God 'de 
zijnde' zou zijn. Het is veeleer een belofte: Ik zal met u zijn. Het is 
Gods trouw die tot vertrouwen bij het volk leidt. Van die Adonai 
wordt gezegd: Hij is onze God. Wij moeten goed bedenken dat 
'onze God' predikaat is en geen onderwerp. Dat wil zeggen: Hij, 
Adonai, is veel meer dan alleen maar onze God. Dat is maar één 
van de wijzen waarop je hem benoemen kunt. Er zijn ook andere; 
Hij is ook de Herder van Israël, of de steenrots. 'Onze god' 
betekent: Hij is voor ons wat voor de anderen 'god' is! De volken 
hebben goden, van velerlei soort en snit, maar voor ons is er maar 
één die die naam verdient: Adonai, d.i. die stem tot Mozes die zijn 
tegenwoordigheid beloofd heeft. Bij die onafbeeldbare stem wil
len we leven en bij niets anders. 

De Heer is onze God, is dus een afzegging: de goden en machten 
dezer wereld worden afgezegd. Zij gelden niet langer voor Israël. 
Ze mogen er in menigten zijn en ons in de greep hebben. Maar in 
hen geloven, nee. Geloof komt alleen toè aan die stem die bevrij
ding belooft. En daarmee uit. De belijdenis dat de Heer God is, is 
dus een strijdkreet, een parool. Er wil mee gezegd zijn dat Israël, 
hoewel er vele goden zijn, maar één God erkent. En die is in de ogen 
der godenaanbidders eigenlijk geen God, want niet af te beelden en 
dus ook niet te dienen. Maar voor hen is juist die stem God en alleen 
die stem. En dat parool heffen ze aan in het aangezicht van de 
godenaanbidders, die in hun ogen afgodendienaars zijn. Zij zweren 
bij die Ene, die onafbeeldbare, die louter stem zijnde 'godheid'. En 
die is hun herder-koning en hun steenrots waarop ze bouwen. 

We moeten de logica van het belijden goed in acht nemen. De zin: 
De Heer is God, is onomkeerbaar. Met een predikaat wordt aan
geduid wie Hij, Adonai, voor Israël is. De Heer is niet alleen God, 
Hij is ook één. Daarmee is in wezen hetzelfde gezegd. De Heer is 
uniek; zoals Hij is er maar één. Dat 'unieke' van hun God betekent 
niet, dat de Israëlieten monotheïstisch zijn. Ze weten veel te goed 
dat de wereld vol goden is en ook dat die goden macht over je 
hebben, macht misschien waar je veel minder gemakkelijk onder
uit kan komen dan onder de macht van Adonai. Want Adonai is 
puur een roepstem, geweldloos, weerloos. Wel zijn de Israëlieten, 
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althans dat willen ze zijn: monolatrisch. Ze zijn, als het om de 
goden gaat, eenkennig. Zij erkennen er maar één. Die Ene houden 
ze hoog tegen die andere in. Ze hebben om zo te zeggen iets 
atheïstisch in zich: ze geloven niet in de goden, ze geloven eigen
lijk in geen enkele God, ze geloven uitsluitend in de stem der 
bevrijding. Daarom zegt Levinas terecht: om de profetische God 
te verstaan is atheïsme noodzakelijk. Je kunt misschien nog beter 
zeggen: als je de profetische God eenmaal gehoord hebt, ben je 
voorgoed atheïstisch geworden. 

Nietzsche heeft gezegd: God werd afgeschaft om de mensen vrij te 
maken, maar het effect is geweest: de mens gaat ten onder, hij 
verliest zijn vrijheid. Nietzsche heeft gedacht dat de dood van 
God, de moord op God die wij voltrokken hadden, onherroepe
lijk was. Hij kiest voor de amor fati, de azuren eenzaamheid van de 
mens zonder God. Maar welke God is er eigenlijk gedood? Is dat 
werkelijk de bijbelse God, die bevrijdende stem of zijn afleggertje: 
de christendommelijke god van de eeuwige waarden enzovoort. 
Hij heeft zonder meer gelijk op het punt van de vrijheid van de 
mens: De mens kan alleen vrij zijn, als hij God kent, God heeft. 
Niet elke God echter schenkt de mens de vrijheid. Integendeel: de 
goden en machten dezer wereld zijn tiranniek, zij heersen over de 
mens, zij beschikken over hem. De godheid van het geld, de 
Mammon, neemt de mens geheel in beslag. De godheid van het 
geweld, Mars, laat niets van hem heel. Nee, de goden dezer wereld 
maken ons tot slaaf. Het is goed deze goden te doden. Maar ze 
laten zich niet uitroeien: steeds komen ze weer op. Het is een heel 
bijzondere God, die de mens vrijheid geeft. Het is een God die 
alleen bij geruchte van de hemel bekend is: een stem die roept. Een 
God die niet tastbaar te maken valt en ook niet te dienen is. Een 
God die mensen verkiest en liefheeft. Een God die eigenlijk liever 
mens is dan god. Dat laatste is Hij alleen maar om ze het zwijgen 
op te leggen. Kortom: een heel onreligieuze God, een humane 
God. Het is die God, die door Israël is beleden. En dat is een 
God, die alleen maar God wil zijn om 'vrolijke keuken te maken in 
het pantheon' (Miskotte), die echter liever mens wordt in Mozes 
en in Jezus om als mens onder de mensen mensen vrij te maken. 
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Luther heeft gezegd, 'daB Gott uns yha nicht aus Ägypten gefurt 
hat'. Hij bedoelt dat God wel de Hebreeën maar niet ons bevrijd 
heeft. Hij heeft de proloog dan ook geschrapt in de tekst van zijn 
Catechismus (1529) en de tien Woorden uitgelegd als het algemeen 
inzichtelijke, en door iedereen aanvaarde natuurrecht. Voor hem 
zijn de tien Woorden een (in zekeren zin overbodige, zij het waar
devolle) illustratie bij het alle mensen van nature eigene natuur
recht. Zijn de tien Woorden alleen maar relevant voor ons voor
zover zij het natuurrecht weerspiegelen? Ik geloof dat die mening 
onhoudbaar is. Zeker, dit verhaal is de oudjoodse paaslegende, die 
zij elk jaar opnieuw aan elkaar vertellen. Maar waarom? Omdat het 
verhaal, zoals Bloch zo mooi heeft gezegd, 'naar meer smaakt'. 
Het heeft met andere woorden een eschatologische strekking: het 
is de opmaat van de grote en definitieve bevrijding. Het verhaal 
zelf is nauwelijks of niet historisch, al heeft het (waarschijnlijk 
verschillende) historische achtergronden. Het hoeft ook niet his
torisch te zijn om die motiverende en hoopgevende kracht te 
hebben die ervan uitgaat. Waarom zou God alleen de Hebreeën 
bevrijd hebben en niet ook ons? Trokken er uit Egypte al niet 
mensen van allerlei slag mee (Exodus 12:38)? Spreekt Jesaja 51:1-
11 niet van een wereldwijde bevrijding der volkeren, een eeuwige 
vreugde die zij zullen verwerven? Zegt Amos niet terecht dat God 
Israël uit Egypte, maar de Filistijnen uit Kaf tor en de Arameërs uit 
Kir heeft bevrijd? Luther heeft ongelijk als hij de wet uit het 
verhaal licht en het verhaal zelf tot Israël beperkt. God wil de 
bevrijder van alle volkeren en mensen zijn. 

De tien Woorden zijn dus de 'wet' van deze God, Bevrijder. Wat 
wil dat zeggen? Dat God (door zijn roepende stem) de gemeen
schap gesticht heeft: Hij heeft dat samengeraapte zootje uit Egypte 
gemaakt tot een volk in de woestijn. God schept door zijn bevrij
dende daad een gemeenschap. Onze ethiek kan geen gemeenschap 
stichten, dat zou een overschatting van de ethiek zijn. Zij kan op 
zijn hoogst de gegeven gemeenschap onderhouden. God sticht 
door zijn bevrijding de gemeenschap, die wij (ethisch) in stand 
mogen houden. Ethiek is altijd dankbaarheid (gratitudo) voor 
deze voorafgaande bevrijdingsdaad, is altijd het vruchtbaarmaken 
van wat God geschonken heeft. In de ethiek antwoorden wij met 
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ons leven op zijn Woord. Dat God de gemeenschap sticht, geldt 
van de synagoge en van de christelijke gemeente, die als 'messi
aanse gemeenschap' door de Geest van de in Jezus Christus ge
openbaarde God gesticht is. Deze gemeenschap gaat aan de ethiek 
vooraf, zij is er niet het doel of het resultaat van. De ethiek 
vooronderstelt dat deze gemeenschap er reeds is en dat zij tracht 
in gehoorzaamheid aan Gods gebieden te leven. De gemeente 
vormt immers een groep van navolgelingen van Jezus, als vol
tooier van tora en profeten, die Israël tot de volkeren bracht. De 
ethiek helpt nu deze gemeente door haar ter zake wetenschappe
lijk-kritisch te begeleiden bij de overdenking van dit handelen: 
wat hebben we in het verleden gedaan met het oog op een ge
hoorzamer handelen in de toekomst?, is de vraag die de ethiek stelt 
en probeert te beantwoorden. Daarin ligt de taak van de christe
lijke of theologische ethiek. Zij stelt dus eigenlijk alleen maar 
kritische vragen bij het handelen van de gemeente. Zij laat de 
beslissing tot het handelen en het handelen zelf aan de voorgege
ven gemeenschap over, want die betracht de navolging van de 
Heer, die probeert bij zijn Bevrijder te blijven. 

Als wij de ethiek belasten met de stichting van de gemeenschap, 
zetten wij haar onder een veel te hoge druk. Dan moeten wijzelf de 
vrijheid vestigen en tenslotte de utopie verwerkelijken. Dat is ook 
de reden dat het subject mens, zonder deze God, teloor gaat, want 
zo'n onmogelijke opdracht maakt de mens moedeloos en doet hem 
in cynisme vervallen. De mens eindigt dan altijd in het nihilisme. 
Terecht heeft Nietzsche gezegd, dat het christendom ook die wer
king altijd weer gehad heeft. Hoe zouden wij dat kunnen. We 
zouden niet alleen het nog-niet van de geschiedenis moeten reali
seren. Bloch noemde dat het ritardando van de geschiedenis. Er is 
veel nog niet bereikt en het zou misschien nog mogelijk zijn dat te 
realiseren. Maar kijken we naar de geschiedenis en haar zoge
naamde vooruitgang dan ziet het er niet naar uit. We zouden 
echter ook het 'niets' aan moeten kunnen en dat is onmogelijk. 
Bloch noemde dat wel het krustenhafte ritardando: de geschiede
nis kent niet alleen het nog-niet (dat in de dialectiek kan worden 
opgenomen), maar ook het barnende niets waardoor we terug
storten in de chaos. Dat niets kent ook momenten die nooit en te 
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nimmer goed zijn te maken of in te halen: de gedoden en ver
moorden in slachtpartijen en vergassingen staan niet weer op. En 
als ze op zouden staan, waarom zijn ze dan omgebracht? Wat een 
ongerechtvaardigde omweg niet alleen, maar wat een dreiging van 
ondergang, wat een val in het niets! De God alleen, van wie zulk 
een naar meer smakend verhaal als de exoduslegende verhaald 
wordt, kan hoop in ons wakker roepen. Alleen God kan' Ausch
witz' verslinden in zijn overwinning en alle tranen van de ogen 
wissen. Dat is een grens waarvoor we eenvoudig halt hebben te 
houden. Dan komen er verschrikkelijk moeilijke vragen, die we 
niet kunnen beantwoorden. Kan God vergeven over de hoofden 
van de slachtoffers heen? Of is Hij als God van de menswording, 
concreet: de minste-mens-wording, de diepste slachtoffer-wor
ding, gerechtigd namens hen te spreken. En: Kan God ooit die 
verschrikkelijke omweg rechtvaardigen? Je mag daarvan toch niet 
zeggen dat hij er was om de mens op te voeden. De prijs is er te 
hoog voor! Veel vragen waar wij het antwoord niet op hebben. 
Hoe dit ook zij, wij moeten hier halt houden voor een grens, die 
wij niet over kunnen gaan. Om zo te zeggen: of je het gelooft of 
niet (en bevinding van het geloof is altijd oprechte wankelmoedig
heid (Miskotte)), je moet deze dingen aan God overlaten en in 
zoverre onbeantwoord laten. In ieder geval kunnen wij God niet 
verwerkelijken, wij kunnen zijn Rijk niet vestigen, wij kunnen de 
grote utopie niet realiseren. We kunnen alleen maar zo met elkaar 
leven, dat we deze dingen aan God overlaten. Dat is de grens waar 
we voor moeten halt houden. Gaan we eroverheen dan komen we 
altijd terecht in het niets dat we willen vernietigen. Niet wij ver
werkelijken God, maar God verwerkelijkt ons: Hij is onze schep
per en bevrijder. 

Ethiek die hier te veel wil, zal niets uitwerken: zij zal de mensen in 
het cynisme, ja in het nihilisme stoten. De imperatieven van de tien 
Woorden mogen ook als futtirum worden gelezen: al die dingen 
die de gemeenschap schaden en kapotmaken, zullen we ooit niet 
meer doen. God stelt zich voor als de Bevrijder en dat wil ook 
zeggen: de geboden zijn bevrijdend, ze mogen gelezen worden als 
beloften. We houden op die dingen te doen die in Gods bedoelen 
geen toekomst hebben, die de toekomst van God frustreren en 
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ondermijnen. Zo gaat het toe in het verbond dat God met ons 
heeft en dat onverbrekelijk is van Zijn kant. Er zijn dan ook geen 
straffen verbonden met de overtredingen. Waarom zou er een 
andere straf moeten zijn dan dat je door je ongehoorzaamheid de 
toekomst van God verdoet? 

Natuurlijk, niemand van ons kan zeggen: mijn handel en wandel is 
geheel in overeenstemming met de geboden. Dat kan alleen als je 
ze 'wettisch' opvat en niet als je naar het levende gebieden Gods in 
je leven luistert. Tegen dit gebieden zondigen we allemaal steeds 
weer. Maar zijn we indachtig, dat wij door God bevrijde mensen 
zijn, dan beginnen wij opnieuw te gehoorzamen. Met vallen en 
opstaan strompelen we achter de Bevrijder aan! Dat alle armen 
recht hebben op een deel van leven, dat alle ontrechten recht 
hebben op gerechtigheid, dat alle slaven recht hebben op vrijheid, 
dat alle gering en recht hebben op verheffing uit hun vernedering, 
dat alle hongerigen recht hebben op brood en alle dorstigen op 
water ..... dat is het heteronome dat voorafgaat aan onze zoge
naamde autonomie. Dat zegt het oude verhaal der bevrijding. En 
daarom is het naakte gelaat van de arme, geringe, ontrechte en 
beledigde mens ook voor ons bekleed met een absoluut gezag. 
Zo'n mens zegt tot ons: Eerbiedig mij! Heb mij lief! Doe mij zoals 
je zelf in mijn plaats zou wensen dat je gedaan werd! Laat mij niet 
vallen! Mensen die dat weten, krachtens het oude verhaal, mensen 
die weet hebben van bevrijding en die daardoor bepaald worden, 
mensen voor wie de oude legende naar meer smaakt, hebben ook 
weet van innerlijke vrijheid. 

De woorden staan niet alleen in steen gegrift, maar ook in hun 
hart. Als ze het even kwijt zijn kunnen ze het in het steen weer 
lezen. Zij worden door de heteronomie met autonomie begiftigd. 
Aan alle autonomie gaat heteronomie vooraf, want wat je gelooft, 
wat je ten diepste bepaalt, wat je 'ultimate concern' is, moet je 
gezegd zijn, ooit, door God zelf. Het is die naar meer smakende 
bevrijding die in de bijbel met het woordje 'God' wordt belegd: 
God is de stem die hiervan spreekt. Dat is niet meer dan een 
gerucht uit de hemel, dat je treft (of waar je overheen hoort). Maar 
zonder zo'n visioen is er geen ethiek, want alle ethiek die zijn naam 
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waard is heeft als vooronderstelling, dat het niet blijven kan zoals 

het is en dat lijdelijk toezien niet goed is. In de autonomie zeg je 

wat God zegt ook tegen jezelf, want het gevoeligste deel van je 

persoon is geraakt door Zijn geest en is op jezelf vooruitgesneld in 

de richting van Gods Rijk. Dat 'deel' van jezelf doet steeds weer 

en beroep op je. Je wordt het je bewust als je in het naakte gelaat 

van de ander kijkt, die naar bevrijding verlangt. .. net als jij. Maar: 

hij eerst, dan jij! 
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3 Mozes en de Bergrede 

De vraag die wij in dit hoofdstuk willen stellen is: Houden de tien 
Woorden van 'Mozes' in het Nieuwe Testament stand? Is de Berg
rede van Jezus geen opheffing van de tora? Wordt in het Nieuwe 
Testament de mosaïsche ethiek niet geradicaliseerd en verinner
lijkt? Wordt zij ook niet anders gericht, namelijk op het Rijk van 
God? Het Nieuwe Testament scheidt de nationale eenheid (de 
staat) van de geloofsgemeenschap (de kerk). Dat zou in het oude 
Israël niet het geval zijn: Daar vallen volk en geloofsgemeenschap, 
nationale eenheid en gemeente samen, want daar heerst de gedach
te van de theocratie. Deze gedachte van de theocratie wordt door 
het Nieuwe Testament verworpen. 

Deze stelling is echter voor bestrijding vatbaar. Het is de vraag of 
deze definitie van de oud-israëlitische theocratie wel correct is. 
Van een samenvallen van volk en geloofsgemeenschap is juist 
geen sprake. Voorzover dit het perspectief is waarin men leeft, 
moet wel gezegd zijn dat het volk uiteindelijk veel wijder is dan 
Israël. Gehoopt wordt tenslotte op een komen van alle volkeren 
naar Jeruzalem, omdat daar de vrede en de gerechtigheid gevon
den kunnen worden. Het volk is dus een pars pro toto voor alle 
volkeren. En ook naar binnen toe is van een samenvallen van 
beide geen sprake. Het is altijd een kleine minderheid geweest die 
naar de profetische stem heeft geluisterd. Deuterojesaja spreekt 
van een rest, die terugkeert en die de tora doen zal. De theocratie is 
dan ook niet daar, waar in vanzelfsprekendheid de eenheid en het 
samenvallen van volk en gemeente worden verondersteld, maar 
waar het sj erna wordt beleden met woord en daad, waar deze ene 
God wordt aanbeden en geen andere. Het criterium daarvan is 
inhoudelijk: gerechtigheid doen aan weduwe en wees, zich als 
tsaddikim voor elkaar inzetten. Op deze punten heeft de theocratie 
steeds weer gefaald, maar dat is geen reden het visioen op te 
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geven. De regering van God mag niet verward worden met het 
falen van de theocratie, voorzover die tot mislukking en teleur
stelling leidt. Wie dat wel doet en zoals Bultmann van een 'not
wendiges Scheitern' (alsof God wilde aantonen dat het langs de 
theocratische weg niet gaat!) gaat spreken, houdt als mogelijkheid 
alleen nog over verinnerlijking en privatisering. Geen wonder dat 
men een geïsoleerd Nieuwe Testament dan ook zo gaat lezen. 
Kan men echter de wet der gerechtigheid wel losmaken uit de 
israëlitische ordeningen en instituties? Het zedelijke en het gods
dienstige gebod is zo versmolten met de staatswetten, de cultische 
en de priesterlijke wetten, dat ze daarvan niet te scheiden zijn. 

Het is inderdaad onmogelijk, dat moet worden toegegeven, de 
gerechtigheidswet uit deze omknelling te bevrijden. Er valt zeker 
niet zomaar een sociale wet of zedelijkheid uit de tora af te leiden. 
Daarvoor is veel meer nodig dan zo'n onmogelijke abstractie. 
Maar het is overdreven te zeggen, dat beide dingen zo versmolten 
zijn, dat ze ook niet te onderscheiden zouden zijn. Scheiden kan 
men ze niet, maar onderscheiden wel. Het zedelijk gebod valt niet 
zomaar samen met de 'theocratische' staat en haar ordeningen. De 
aanhef van de tien Woorden zijn doorslaggevend voor het geheel. 
Die aanhef spreekt van een 'heerschappij wisseling'. Aan dit 'reli
gieuze' gebod gaat een onttroning van een religieuze macht voor
af: in zoverre is het een anti-religieus gebod. (Anti-religieus in 
dezelfde zin als bijvoorbeeld de term anti-toneel, d.i. toneel an
ders, toneel vernieuwd). Deze God is anders! Vanuit deze bijzon
dere kern is er voortdurend kritiek op alle priesterlijke en konink
lijke ordeningen en instituties. Juist deze in origine 'cultische' 
aanhef bevat deze kritische inhoud. Natuurlijk is deze kritiek niet 
te scheiden van de vormgevingen en ordeningen, maar zij gaat er 
niet in op: zij is om zo te zeggen boven die instituties uit 'hoor
baar'. In deze hoorbare kritiek zit de aanzet tot gerechtigheid. 
Daarbij moet niet de profeet tegen de priester worden uitgespeeld 
(een negentiende eeuwse vergissing), want de proloog is uitgere
kend cultisch. 

Door de heerschappij van God, door Zijn regeren (= Koninkrijk 
Gods = theocratie) wordt de 'wet' als instelling, als ordening, als 
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traditie, als 'binding' gerelativeerd. De autoriteit ervan wordt 
teruggevoerd op de Naam en daarmee tegelijkertijd betrekkelijk 
gemaakt. Dat geldt niet alleen van de koning (die toch al een 
aanpassing aan de goiim was), maar ook van de priester en zelfs 
van de profeet. Zo ligt het zowel in het oude als in het nieuwe 
Testament. Navolging van Jezus, metanoia, is: zich aansluiten bij 
Hem en zijn zaak. En die zaak is de komende theocratie, het Rijk 
van God dat op uitbreken staat. Dat is niet anders dan het eerste 
gebod voluit laten gelden. Daarom zijn bij Jezus de heerschappij 
van God en de liefde tot de naaste de criteria waaraan de 'wet' 
gemeten wordt. Wij zien dat zowel in de antithesen van de Berg
rede ('maar Ik zeg u') als in Jezus' woorden over sabbatsovertre
dingen, handen wassen enzovoort. Het gaat van begin tot einde 
om de gelding van de aanhef der tien Woorden, de zelfponering 
van de Naam als belofte. Vanuit de dankbaarheid daarvoor gaat 
het vervolgens om het doen van liefde en gerechtigheid. Jezus' 
radicalisering van de tora heeft dan ook niets met een privatisering 
of een verinnerlijking van doen: de strekking ervan is 'anti-religi
eus'. Het is het tot volle gelding brengen van het ene nodige. 

Als we het zo zien hebben we ook geen moeite daarmee, dat de 
ordeningen van Israël in de verschillende tijden anders worden. 
Hoe anders zijn de politieke en juridische vormgevingen in de 
woestijntijd, de richtertijd, de koningstijd en de tijd na de balling
schap. Alleen als de tora als Woord zou samenvallen met de 
institutionele ordeningen zou dat moeilijkheden opleveren. Zoals 
wij zagen, is dat echter niet zo. Het Woord is hoorbaar boven de 
vormgevingen uit. Het geheimenis van de Naam is kenbaar boven 
de instituties uit. De eenheid ligt niet in de ordeningen en de 
instituties, ook niet in de begrippen en de categorieën, maar in de 
zaak waarom het gaat, die daarin aan de orde is: het Woord, de 
Naam. En de Naam is een gegeven dat altijd opnieuw moet wor
den gegeven: een datum dat dandum blijft. Dat Adonai onze God 
is en dat Hij uniek is, moet altijd weer gehoord worden. 

Daarom is het ook zinloos heden ten dage de vraag van rente en 
kapitaal te willen oplossen volgens de regels van Lev. 25: sabbat
en jobeljaar. Het is onzin bestanddelen van een oude cultuurtrap te 
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willen overplaatsen in onze tijd. Maar daarom is er nog wel iets te 
vernemen in die oude instellingen. Sabbat- en jobeljaar waren 
revolutionaire maatregelen, vastgelegd in het positieve recht van 
Israël. Als men werkelijk geleefd zou hebben conform de tora 
zouden ze overbodig zijn. Toch worden ze gecodificeerd! Dat wil 
zeggen; de tora houdt rekening ermee dat de zaken toch altijd 
weer scheefgroeien ook waar de tora min of meer wordt geëerbie
digd. Dat is een realisme dat tot voorbeeld strekt. Sabbat- en 
jobeljaar zijn nooit echt doorgevoerd, want ze zijn onmogelijk: 
de· prijzen van de grond zakken tegen de tijd dat de jaren naderen. 
Maar als poging spreken ze van de gerechtigheid God, die inder
daad revolutionair is. Het recht van Adonai op de grond (de erets) 
wordt erin uitgedrukt. Wellicht ligt hier ook de relevantie voor 
ons. De grond is in de toenmalige agrarische maatschappij het 
enige kapitaalgoed. Ieder heeft recht op zijn 'erfdeel' en dat is 
eigenlijk onvervreemdbaar. Van die boodschap blijft 'hoorbaar': 
er mogen geen armen onder u zijn, geen mensen die totaal ver
stoken zijn van bezit. In ieder geval betekent dit dat een ongebrei
deld kapitalisme, wat de tora betreft, onmogelijk is. Er moet in de 
gerechtigheid ook het element van het sociale zitten, het' distribu
tieve': soms moet er 'interventionistisch' ingegrepen worden in de 
eigendomsverhoudingen, opdat er geen armen zijn. Dat vereist 
een zekere solidariteit van de burgers. En de gelding van deze wet 
voor erets als pars pro toto heeft wereldwijde strekking. 

Bekering (metanoia) bij Jezus is een daad van de gehele mens, niet 
alleen van zijn 'innerlijk'. Het is een totaal omdenken: de mens 
wendt zich van de goden en machten die hem beheersen tot het 
koningschap van deze andere God. Het is dus een omkeer in de zin 
van de aanhef en het eerste gebod der tien Woorden. Wij kunnen 
daarom niet zeggen: Jezus sluit zich vooral bij de profetische 
traditie aan (al doet Hij dat ook). Hij neemt hier juist de cultische 
traditie op: het eerste gebod. Er is in sommige na-exilisch joodse 
kringen een zekere neiging de bekering moralistisch te verstaan, 
gepaard gaande met een zekere hang naar restauratie. Het accent 
verschuift dan van de bevrijding uit Egypte naar de Sinaï, die 
dusdoende van zijn context wordt beroofd. Het cultische wordt 
dan het vasten, boetedoening, zondebelijdenis als rituele gehoor-
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zaamheid om Gods gemeenschap te herwinnen. De tora wordt 
representant van God zelf en zo tot heilsmiddel, tot heilsweg. 
Tegen die vorm van joods denken (die zeker niet de enige vorm 
was) keert Jezus zich. Hij benadrukt dat bekering allereerst is de 
wending tot de God van de exodus. 

Men kan de Bergrede een radicalisering noemen, maar één die in 
de geest is van de tora en de profeten. Jezus spreekt de zijnen aan 
als bevrijde slaven, als mensen die bestemd zijn tot het Rijk van 
God en die lijden en vervolging te verduren krijgen. Hij geeft hun 
de tora mee als teerkost voor onderweg: eerder als een 'moreel' 
dan als een 'moraal'. Daarbij is geen sprake van enige verinnerlij
king of ontpolitisering. Wel roept Jezus zijn jongeren weg uit de 
religieuze instituties, uit verworvenheden, uit restauratie en natio
nalisme, uit wettische zekerheden, kortom: uit onze religieuze 
zorgen, of nog beter: helemaal weg uit de godsdienst van mensen! 
Hij roept hen tot de mensendienst van God, wiens zaak wij niet 
behartigen kunnen, maar die omgekeerd onze zaak, de zaak der 
ontrechten en armen, der beledigden en verdrukten tot de Zijne 
gemaakt heeft. Het gaat Hem inderdaad om een volledig ernst 
maken met de aanhef van de tien Woorden, die de context is van 
de tien Woorden. Je kunt de kleinen ook ergeren met een van deze 
aanhef geïsoleerde tora! 
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4 Eer sle Gebod: Geen andere goden 

Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben. 

Er is maar één wijze om God te eren en dat is door zijn rustdag te 
vieren. Want God is de Bevrijder uit de slavernij en Hem eer je 
door vrij te zijn. Als je rust doe je daarmee iets wat je in Egypte 
nooit is toegestaan. De rustdag houden is het bewijs dat je bij je 
Bevrijder wilt blijven. Ik laat dit voorafgaan, omdat de eerste drie 
geboden eigenlijk verboden zijn: zij verbieden drie wijzen van 
verkeerde godsdienst. 

In zekere zin is alle godsdienst verkeerd, want God heeft niets van 
ons nodig. Hij is God! En die hoge God heeft zich dienstbaar 
gemaakt aan de mensen: Hij bevrijdt ze uit de herendienst. En alle 
herendienst legitimeert zich door de godsdienst. Daarom wordt er 
in de tien Woorden eerst driemaal neen gezegd tegen de verkeerde 
godsdienst. In dit hoofdstuk is de eerste vorm daarvan aan de orde: 
het hebben van andere goden voor het aangezicht van Adonai. 

Dit gebod wordt gegeven op het moment dat het wordt overtre
den. Het gouden kalf wordt vereerd! De tien Woorden zijn dus al 
verspeeld, als ze worden geschonken. Dat moeten wij ons aller
eerst te binnen brengen. Anders zouden we denken dat de gebo
den idealen zijn, boventijdse normeringen, maar het zijn waar
schuwingen, het zijn aanwijzingen. Er wordt gezegd: Gij zult 
niet ... en dat betekent: Laat dat! De tien Woorden gaan in tegen 
onder mensen geldende praktijken. Alles wat daar verboden 
wordt, geschiedt metterdaad. Tegen Israëlieten die het kalf ver
eren wordt gezegd: Laat dat! Het is je eigen macht (potentie!) die 
zich inschuift tussen jou en God. Je bent ten diepste bezig jezelf te 
vereren. Dat is een vervreemding van de Bevrijder. Dat is een 
'andere god'! 
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Gods vriendelijk aangezicht komt te voorschijn tussen de goden 
vandaan. De mens is altijd doende de goden en machten van de 
wereld te eren. Hij moet wel aan hen geloven of hij wil of niet. Zij 
beheersen immers zijn leven. En nu komt tussen die machten 
vandaan Gods aangezicht, het gelaat van de Bevrijder. Het gaat 
stralend over ons op. De gloed ervan doet alle goden en machten 
verdampen: ze zijn nergens meer. Ze worden tot zwijgen ge
bracht. Ze hebben niets meer te zeggen. Dat is het wat we niet 
teloor mogen laten gaan. Dat moet zo blijven. We mogen niets 
meer, geen god en geen macht, tussen Hem en ons laten komen. 
Daarom moeten we deze tekst ook letterlijk vertalen: Gij zult geen 
andere goden voor Mijn aangezicht hebben. De meer Nederlands 
klinkende vertalingen: naast (besides, neben) of behalve (beside, 
aufier) God, zijn wel correct, maar ze laten iets verloren gaan. En 
wel: het element van de Godsverduistering. De andere goden en 
machten schuiven zich voor het Aangezicht van God en verduis
teren dat, zodat het onzichtbaar voor de mens wordt. 

Martin Buber heeft over de Godsverduistering (onder dezelfde 
titel) een mooi boekje geschreven. Buber heeft het woord G-ottes
finsternis gevormd naar analogie van Sonnenfinsternis: de gods
verduistering wordt vergeleken met een zonsverduistering. Die 
ontstaat doordat de maan zich tussen de kijkende mens en de zon 
inschuift, waardoor de zon onzichtbaar wordt. Het is dus geen 
gebrek van het oog dat wij God niet zien, maar er is werkelijk iets 
tussen gekomen. De goden en machten dezer wereld zijn echt 
machtig, zij dringen zich op, zij beheersen ons, of wij willen of niet. 
Steeds weer laten wij toe dat zij zich nestelen tussen het vriendelijk 
aangezicht van de Bevrijder-God en ons. Daardoor maakt de mens 
zich schuldig, zeker, maar het is ook ons lot: wij kunnen het 
nauwelijks voorkomen. Het gebeurt steeds weer. Wat het gebod 
van ons vraagt is toch tegen alles in in die Bevrijder te geloven, ook 
als we Hem niet zien. We moeten misschien aan de machten gelo
ven, maar we mogen niet in hen gaan geloven. Ons geloof moet 
gericht blijven op die vluchtige stem die zegt: Ik ben die ik ben! We 
moeten gericht blijven, niet op een idee van God, maar op God zelf 
die liefheeft en bevrijdt, de God niet der filosofen, maar de God van 
Abraham, die de armen beschermt en de slaven bevrijdt. 
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We moeten ons dus atheïstisch opstellen 'tegenover alles wat zich 
aandient als goddelijke macht. Die machten immers bedreigen 
onze vrijheid. Ze voeren ons terug in de slavernij. In zoverre is 
een goed christen ook een atheïst: hij gelooft in niets, behalve in 
die bevrijdende, vluchtige stem. We staan als christenen dan ook 
zeker de religieuzen niet nader dan de atheïsten. Dat is de eeuwige 
vergissing van de natuurlijke theologie. We staan op dezelfde 
kritische afstand van beiden. We weten dat de religieuzen altijd 
weer allerlei zichzelf opdringende goden en gelding vragende 
machten aanbidden, maar dat ze ook het bewijs leveren dat je de 
ware God kwijtgeraakt zijnde of nooit gevonden hebbende toch 
blijft zoeken. We weten echter ook dat de atheïsten niet alleen deze 
goden en machten hebben verworpen, maar tegelijk ook de ware 
God hebben verspeeld. Levinas houdt echter gelijk als hij zegt, dat 
er atheïsme nodig is om Israëls God te ontmoeten. 

De Verlichting heeft uitgeroepen: écrasez l'infame! Daarmee werd 
de verachtelijke kerk bedoeld. De kerk had dat verdiend door in 
plaats van het evangelie een natuurlijke theologie te verkondigen, 
een monotheïsme van filosofische aard voor te staan en over een 
algemene voorzienigheid te spreken. Die heteronomie werd als 
beledigend voor mensen ervaren. Hij moest zich ervan ontdoen 
om zijn vrijheid te leren kennen. God wordt altijd door de mees
ters (de heren, de machtigen) in regie genomen en daarom gold: ni 
Dieu, ni maître. Worden we nu door het gebod van deze dwaal
weg teruggeroepen? In eerste instantie: nee! Er wordt in heel het 
oude (en nieuwe) Testament geen monotheïsme geleerd. Het gaat 
er veeleer om monolatrie. Er wordt maar één God beleden. De 
andere goden zijn om zo te zeggen veel reëler: zij maken zich 
breed en schijnen de macht te hebben. En zij zijn het ook die de 
mens van zijn vrijheid beroven. Voorzover de Verlichting het op 
de goden voorzien had, had zij het gelijk aan haar kant. Ook 
voorzover zij de God van de kerk bestreed, de kerk die mono
theïsme leerde, had zij geen ongelijk. Dat lag veelmeer aan de zijde 
der kerk zelf. We moeten de Verlichting eerst haar recht gunnen. 
Dan pas mogen we haar misschien ook tegenspreken. 

Omdat de Verlichti~g met de religie ook de God Bevrijder heeft 
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verworpen, heeft haar vrijheidsélan tot nieuwe slavernij geleid. 
We hebben het al laten zien aan de hand van Nietzsche, die zei 
dat de moord op God ook de dood van het menselijk subject is 
geworden. Het 'ik' der Verlichting heeft zich breed gemaakt (als 
een godheid) en heeft zich opgemaakt de wereld wetenschappelijk, 
technisch, politiek, economisch en militair te veroveren. Dat is 
verregaand gelukt! Maar dat 'ik' zelf werd eenzaam en viel ten 
prooi aan het systeem, dat het begon te beheersen. De westerse 
mens verwerd tot een wezen dat naar zelfontplooiing snakt, maar 
in feite geknecht wordt. De Verlichting krijgt gelijk voorzover zij 
de 'andere' goden verworpen heeft, want inderdaad mag niets dat 
de Naam van God niet verdient, worden vereerd. Al die machten 
verduisteren het Aangezicht van de ware God. Maar die God is 
veel machtelozer en ook ongrijpbaarder dan de goden; Hij is puur 
een wenkend en wijkend, maar ons altijd weer motiverend per
spectief van vrijheid. Zolang we naar Hem luisteren, zijn we liever 
vrij in de woestijn, dan vrij in een beloofd, overvloeiend land waar 
je toch weer slaaf bent. We kunnen hier spreken van een mosaïsche 
Verlichting bij uitstek. Dit atheïsme is inderdaad door Mozes 
gepredikt. Het is echter een strijdbaar, een dynamisch atheïsme, 
waarachter het geloof in die Ene zit, die anders is. En die wordt in 
dit atheïsme beleden. 

Het is Bloch die gezegd heeft: 'Nur ein Atheist kann ein guter 
Christ sein', waaraan hij heeft toegevoegd op instigatie van Molt
mann: 'Nur ein Christ kann ein guter Atheist sein'. Daar kunnen 
wij mee instemmen. Toch zijn er ook bezwaren in te brengen 
tegen het atheïsme van Bloch. Het is vooral gericht tegen de 
Schepper-God, die na de schepping gezegd heeft: Het is goed, 
zeer goed! Dat kan niet dezelfde God zijn die zegt: Zie Ik maak 
alle dingen nieuw, zegt Bloch en hij kiest voor de laatste. Blochs 
God is uitsluitend de messiaanse Bevrijder. En die wordt inge
haald door de mens en zijn revolutionaire daad. Reeds Job vol
trekt een uittocht uit Adonai naar een beter, krachtiger en huma
ner menszijn. In Job blijkt dat de mens beter is dan zijn God. En 
Jezus zet zich tenslotte helemaal in Adonai. 'God wordt in Hem 
mens' is, volgens Bloch, eigenlijk een omgekeerde uitdrukking, 
die moet luiden: 'De mens wordt in Hem God.' Zo wordt ten slot-
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te Blochs messianisme ingebouwd in zijn naturalistisch marxisme, 
al blijft dat van een eigen kleur (omdat hij een lans breekt voor de 
waardigheid van de mens). Daardoor krijgt het atheïsme van 
Bloch een principieel karakter en verliest zijn dynamiek. Hij ziet 
het Aangezicht van Adonai niet meer: het is historie voor hem 
geworden. Hij zoekt wat de moraal als klassernoraal (dus uiting 
van machtsstrijd, want de heersende ideeën zijn altijd de ideeën der 
heersenden) te boven gaat in de moraal zelf. Hij zegt: onder die 
naam is ook naar de utopie gezocht! Daar heeft hij zeker gelijk in, 
maar toekomst is voor hem futurum (zelfs in Adonai), toekomst is 
dus wat in de geschiedenis groeit. Het is uiteindelijk de grote 
revolutionaire daad van de mens die het te voorschijn roept en 
het futurum realiseert. Zonder nu tekort te willen doen aan het 
belang van de menselijke daad, denk ik toch dat de daad zo over
schat wordt. Het atheïsme moet m.i. dynamischer zijn en plaats 
laten aan het belijden van de Naam, want daaruit is het oorspron
kelijk ook voortgekomen. Dat betekent: toekomst is voor de 
christen uiteindelijk advent (het komen van God) en nooit alleen 
futurum. Daarom zal een christen toch op een andere manier 
atheïst zijn dan Bloch, hoewel hij hem voor veel van zijn inzichten 
dankbaar kan zijn. Bij Bloch wordt toch de groei, de revolutio
naire ontwikkeling van de geschiedenis en dus zijn naturalistisch 
materialisme een godheid die in plaats van de Schepper-God 
komt. 

Dat komt omdat Bloch nooit heeft geleerd dat de schepping in de 
bijbel tot 'de genealogie van Israël behoort' (V on Rad). Er wordt 
niet beleden dat de schepping op zich goed is, maar dat zij geschikt 
is voor de geschiedenis van het verbond. Beleden wordt dat Ado
nai, de Verlosser uit Mitsraim, de schepper van hemel en aarde is 
en dat zon, maan en sterren geen goden zijn, maar lichten voor 
overdag en 's nachts. Niet wat Bloch denkt: de Schepper staat aan 
het begin en prijst zijn eigen werk, maar (wat Bloch wel eens 
terzijde zegt, maar waarmee hij geen ernst heeft gemaakt): de ware 
genesis is de tweede, de uiteindelijke genesis, als alles nieuw 
wordt. Daartoe is de schepping van het begin geëigend en ge
schikt en dat heet: zij is 'goed'. Het gaat om het perspectief waarin 
de schepping staat. 
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Er heeft een heerschappij wisseling plaatsgevonden: De Farao is 
onttroond, Adonai is Heer. Die heerschappijwisseling is in het 
scheppingsverhaal verondersteld. Dit houdt in dat de ethiek be
vrijd wordt van de last de utopie te moeten verwerkelijken. Zij 
mag ervan uitgaan dat de bevrijding in de Naam reeds gegeven is. 
Het verhaal smaakt naar meer. Gods wezen ligt in zijn komen 
(Jüngel). Daarop mag de ethiek zich verlaten: de 'utopie' is in 
Gods hand. Het zou ook onmogelijk zijn dat de mens de utopie 
verwerkelijkt. We kunnen het 'nog-niet' van de geschiedenis mis
schien inhalen, al ziet het er niet naar uit, maar het barnende 
'niets', de terugval in de chaos, 'Auschwitz' kunnen we wel pro
beren te voorkomen in de toekomst (alweer: al ziet het er niet naar 
uit) maar nooit inhalen, nooit ongedaan maken. We laten het over 
aan God, die het alles zal verslinden in zijn overwinning en die alle 
tranen van de ogen zal wissen (Jes. 25:8). Ethiek wordt door de 
utopie zonder twijfel gemotiveerd: we houden het Rijk van God, 
zijn vrede en gerechtigheid steeds voor ogen. Echter uiteindelijk 
als een gave van God, niet als doelstelling. De ethiek blijve in de 
toonsoort van de dankbaarheid (de eucharistia, de gratitudo). Zou 
het anders zijn dan zou de christelijke ethiek (de ontwikkeling 
van) de geschiedeqis als een andere God zien, die zich inschuift 
tussen haar en de God, die zich openbaart in de geschiedenis als 
haar bevrijdende Heer. Er lijkt slechts een subtiel onderscheid te 
zijn tussen 'geschiedenis als openbaring' en 'openbaring als ge
schiedenis', maar tussen (heils )historische constructies en het ge
loof in de Naam ligt een wereld van verschil. De openbaring 
maakt de tijd eerst tot geschiedenis; strikt genomen veronderstelt 
het begrip geschiedenis de horizon die de Naam eraan geeft. 

Een 'dankbare' christelijke ethiek is veeleer een facultas agendi, een 
gelegenheid tot handelen, een mogen (een 'vrijheid' derhalve) dan 
dat zij normen en waarden zou promulgeren. Normen en waarden 
zijn voor haar sociologische gegevens; zij vindt die in de cultuur 
en in de maatschappij. De bevrijding echter die zij voor ogen 
houdt, betekent dat zij de geschiedenis niet als een (nood) lot kan 
zien; de geschiedenis is voor haar 'ontfataliseerd'. Dit houdt ook 
in dat zij de gevonden normen en waarden bevragen en kritiseren 
mag: maken zij terecht aanspraak op gelding? Haar enige maatstaf 
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is de 'adhesie aan de Naam', het blijven bij de Bevrijder, of: de 
navolging van de Messias. De natuur is voor haar onttoverd; ook 
aan haar komt geen magische betekenis toe, ook zij mag geen 
andere godheid zijn. Net zomin als de geschiedenis dat mag zijn. 
De christelijke ethiek waakt tegen het opblazen van menselijk 
spreken tot goddelijk woord. (De dogmatiek overigens doet het 
omgekeerde: zij waakt tegen het verlagen van Gods Woord tot 
menselijk spreken). Beide, ethiek en dogmatiek, houden de Naam 
van God voor ogen en zijn ervan doordrongen dat die Naam niet 
in menselijke regie kan worden genomen. Er mogen zich geen 
goden en machten indringen tussen de mens en zijn God. 

De decaloog is een concrete imperatief, die in de geschiedenis van 
Godswege weerklinkt. Hij mag dan ook niet losgemaakt worden 
van de politieke, de sociale en economische context waarin hij is 
gesproken. Want juist in die bijzonderheid ligt de algemeenheid 
van haar gelding: zoals toen en daar gezegd is, zo wil het ook nu 
gehoord zijn. Tussen die beide momenten moet een analogie 
getrokken worden: we moeten niet hetzelfde doen als toen, maar 
iets soortgelijks. De levende stem van de Bevrijder moet ook nu 
gehoord worden. Om die te horen hebben we de oude verhalen 
nodig, want die vertellen van de omgang tussen God en mens 
toen. De oude tradities opnemende, moet het ook onder ons 
komen tot het horen van Gods eigen stem. Daarbij zijn de tien 
Woorden van onschatbare waarde, want zij laten horen wat God 
wezenlijk van Israël verwachtte, toen ze bevrijd waren. De tien 
Woorden zijn dus geen exponent van de context en de situatie. Het 
zijn Woorden van God zelf. Maar daarmee is het nog geen natuur
recht of iets hybridisch als algemene openbaring, dat wij ook van 
elders zouden kennen. We houden ons aan het levende spreken 
van de Heer zelf. Wat we van elders kennen en weten is voor een 
groot deel aan deze bron ontleend, al willen we dat niet altijd waar 
hebben. Willen we het funderen in de natuur van de mens, in zijn 
zedelijk bewustzijn, zijn geweten of zijn verantwoordelijke wezen, 
dan lichten wij altijd weer 'iets' van de mens uit zijn historische 
veranderlijkheid en vereeuwigen dat tot een in klevende eigen
schap. Al zulke pogingen zijn door Nietzsche afdoende gefalsifi
eerd. Daarom houdt de christelijke ethiek zich aan het levende 
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spreken van God. Zij probeert de gemeente door het lezen, uitleg
gen en toepassen van de Schrift te helpen bij het gehoorzamen aan 
die stem. Zij stelt het handelen van gisteren der gemeente onder 
kritiek met het oog op een gehoorzamer handelen van morgen. 

De horizon van het heil gaat open aan een concreet bevrijdings
gebeuren. Dat gebeuren is de daad van de Gans Andere en als 
zodanig Woord en Belofte: het smaakt naar meer, het voedt het 
oude vertrouwen. Het is een heil dat als voorsmaak wordt ge
proefd en dat leidt tot bekering (metanoia), tot verandering van 
zin. De geboden geven dan de richting aan, waarheen de gemeente 
zich beweegt. Dan gaat het niet langer om welbegrepen eigenbe
lang en ook niet om het zoeken van geluk: dat is niets anders dan 
het terugverlangen naar de vleespotten van Egypte. Het heil is 
geen transcendente hemel, geen hiernamaals, dat ergens voor ons 
klaar ligt, het heil is geen verdubbeling en ook geen compensatie, 
maar het is de volheid van de belofte die in het exodusgebeuren als 
voorsmaak geproefd is. Ook het heil mag als 'hemel', als 'hierna
maals' geen andere god worden die we zoeken. De grote 'vrijheid' 
waarvan de bevrijding uit Egypte de opmaat is, kennen wij niet, 
tenzij in de bevinding van het geloof. Wij verwachten die vrijheid 
in Gods Naam. In de tussentijd zijn wij op zoek en weten wel wat 
onvrijheid is. Daartegen gaat de heilige oorlog, in hope dat de 
vrijheid ons eens geopenbaard zal worden. 

Het vrijheidsbegrip van de Verlichting leidt tot ongerijmdheden, 
tot paradoxen, waar we niet bovenuit kunnen komen. Dat komt 
omdat er nog 'goden' inzitten, verabsoluteringen die zich wreken. 
Dat zit hem voornamelijk hierin, dat de vrijheid waarvan in de 
leuze der Franse revolutie sprake is, versmald is tot ondernemers
vrijheid. Over die ons nog altijd beheersende 'vrijheid' die veels
zins tot onvrijheid verwerd, moeten wij het nu hebben. De ver
absolutering zit hierin dat men, toen het begrip zich tegen zijn 
zaak ging keren, niet heeft ingegrepen en gezegd: deze ideologi
sche invulling van vrijheid is onvoldoende, ja verkeerd. Men heeft 
het zoeken en trachten opgegeven en gedaan als of men er reeds 
was. Zo werd de 'vrijheid' tot een god die het zicht op de ware 
vrijheid benam. 

42 



5 De mammon 

Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht, zegt Paulus 
(l Tim.6:10). En Jezus zegt: Niemand kan twee heren dienen ... 
gij kunt niet God dienen en de Mammon (Matth. 6:24). Daarmee 
is duidelijk het geld aangewezen als de Tegengod, die zich tussen 
de mens en zijn God inschuift en hem het zicht op God beneemt. 
In dit hoofdstukje willen wij het 'vrije marktsysteem' , zoals de 
Mammon of het kapitalisme zo fraai genoemd wordt, behandelen 
als het primaire systeem dat ons leven beheerst. Marx heeft ge
zegd: de onderbouw (= de economie) bepaalt de bovenbouw 
(= de cultuur). Als we onder 'bepalen' niet determineren verstaan, 
maar conditioneren, is de uitspraak aan geen twijfel onderhevig. 
De bovenbouw is altijd in overeenstemming met de onderbouw 
en als de onderbouw zich wijzigt verandert ook de bovenbouw. 
Doorslaggevend is altijd weer het economisch systeem. 

Het kapitalisme heeft de economie autonoom gemaakt door het 
vrije marktsysteem in te voeren. Dit eigenwettelijke systeem werkt 
regulerend in op de verhoudingen der mensen. 'Door ruiling 
worden vijanden tot vrienden', is de grondwijsheid. En niet: 'als 
er twee ruilen moet er één huilen', zoals men in de Middeleeuwen 
nog dacht. Een ruiling is dus voor beide partijen voordelig en niet 
slechts voor één. Dat is dus de eerste eigenschap van deze godheid: 
zij werkt verzoenend. 

Het vrije marktsysteem is een formele rationaliteit, een cyberne
tisch regelsysteem. Zij stemt de velerlei individuele doelstellingen 
af op de algemene doelstelling. In dit systeem is juist motor wat in 
de klassieke ethiek als zonde gold: winstzucht en wedijver. Achter 
het socialisme zit volgens kapitalistisch denken een atavisme: het 
denkt vanuit verouderde waarden. Er is nu eenmaal geen betere 
mogelijkheid dan de prijssignalen van de vrije markt te volgen. 
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We moeten niet willen sturen want dan storen we de optimale 
werking van het systeem. De verdelende rechtvaardigheid moet 
dan ook afgewezen worden, want zij wil bijsturen en rechtzetten. 
De gerechtigheid is niet meer dan 'ieder het gelijke'. Wat daar
boven uit gaat is destructief. 

Het spel van de vrije markt bekommert zich niet om sociale recht
vaardigheid, maar draagt wel bij tot produktieverhoging. En 
daarvan moeten we het hebben. De vrije markt is een systeem 
waarvan wij de werking niet kunnen doorzien, want er heeft een 
cumulatie van intelligentie in plaats gevonden. De vrije markt eist 
van ons: fair play, d.i. respect voor de regels en zich laten leiden 
door de prijssignalen. Verdienste en behoefte tellen niet. Daarom 
moet de oude clan-ethiek, die verplichtingen leert tegenover de 
naaste ook verdwijnen. 

Het vrije marktsysteem is een zichzelf vormende orde, 'an invisi
bIe hand' (Adam Smith). Zelfs een parlement mag er niet in 
ingrijpen. Wel houdt de moraal ervan een sterke individualisering 
in: de enkeling moet de kans krijgen carrière te maken en aan het 
gemiddelde te ontkomen (competitie!). De socialisten doen een 
beroep op oude waarden als ze om solidariteit roepen. Zij willen 
de mensen in de groep houden. Het voornaamste gevolg van het 
systeem is: de selectie van het succesrijke. Wat in de traditionele 
ethiek de zondeval is, namelijk dat de enkeling uitbreekt uit de 
groep, is juist de motor van het systeem. De zondeval is progres
sief. 

De oude profeten waren eigenlijk reactionairen: zij prediken een 
moraal die het systeem volledig zou frustreren. Het superintelli
gente systeem rationeel te willen ordenen en bijsturen is hybris. 
We hebben niet anders te doen dan het systeem zoals het is te 
aanvaarden. 

De vrije markt heet een absolute status, die we maar te accepteren 
hebben. Zij is alwijs, zelfhandhavend, zelfordenend, lotsbepalend. 
Zij zorgt voor verzoening tussen mensen. Zij schept een nieuwe 
ethiek: een rechtvaardiging van egoïsme en zelfzucht. De zondeval 
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is progressief: een bewustwording en een vooruitgang. De deug
den door tora en profeten geleerd zijn atavismen. Profeten zijn 
reactionairen en utopisten. Verzet tegen het systeem is hoogmoed, 
zelfs de staat en het parlement mogen het niet, laat staan de enke
ling. Het systeem is heilig. En het is een heilseconomie, want het 
zorgt voor een optimum aan welvaart. De gebreken ervan zullen 
vanzelf ophouden, zodat aan de nevenverschijnselen licht getild 
kan worden. Impliciet zit in dit alles een theodicee: het systeem is 
het beste der mogelijke systemen. De vrije markt is kortom een 
'invisible hand', zij is een godheid, die het hoogste respect ver
dient en onbegrepen aanvaarding eist. 

Men ziet dat heel wat kernwoorden van onze traditionele theologie 
worden gebruikt. Een godsleer: het zelfregulerende vrije markt
systeem. Een soteriologie: heil ontvangt de succesrijke enkeling. 
Een zondeleer: willen sturen is hoogmoed. Een ethiek: eerbied 
voor de prijssignalen, fair play. Het geheel is een geweldige chan
tage op de vroomheid van mensen! Woorden als eerbied, vertrou
wen, overgave, deemoed, bescheidenheid, aanvaarden, geloven 
zijn niet van de lucht. Hoeveel offers zijn er niet gebracht voor 
deze godheid. De conclusie is onontkoombaar: in het licht van het 
eerste gebod blijkt het vrije marktsysteem een godsverduistering te 
zijn. Het systeem neemt de hele vroomheid, zij het vervalst, over. 

Het is geen grote kunst dit vrije marktsysteem door te prikken en 
er de zwakheden van te laten zien. Ik wil dat ook kort doen, maar 
het neemt niet weg, dat het systeem ons beheerst, zo te zeggen 
objectief: niemand komt er onderuit. Ook aan de theologie en de 
ethiek ervan heb je op straffe van ondergang te gehoorzamen. 
Zeker, in Nederland hebben we nog een mixed economy: het 
socialisme heeft verzachtend gewerkt. We zijn echter op de terug
tocht: steeds meer ontwikkelen wij ons naar de Amerikaanse hard
heid. De solidariteit en de sociale voorzieningen komen steeds 
meer in de knel. Onze maatschappij wordt harder en harder. Ook 
de misdaad neemt toe. Alle reden om ons te bezinnen. 

De liberalen zijn nooit helemaal losgekomen van de kreet: laissez 
faire, laissez aller. Zij staan, als het erop aankomt, een vrije econo-
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mie voor, zoals wij die boven (met enige overdrijving, zeker wat 
West-Europa betreft) getypeerd hebben. Wat we echter in Oost
Europa, vooral in de voormalige DDR en in Rusland zien groeien 
in de leegte die het communisme (helaas?) achterliet, is een systeem 
waarin de kloof tussen rijk en arm steeds wijder wordt. Dit laissez
faire-liberalisme, dat veel meer heerst dan wij waar willen hebben, 
staat op gespannen voet met de democratie, want het onttrekt de 
dragende grond van onze cultuur en onze gemeenschap aan de 
zeggenschap ervan. De economie moet een vrije-marktsysteem 
zijn en elk ingrijpen erin is eigenlijk verkeerd. We hebben de 
vruchten van dit denken in 1973 in Chili gezien, toen een wettig 
gekozen, democratische president, omdat hij als socialist in de 
economie ingreep, met hulp van de CIA is vermoord, waarna een 
dictatuur werd gevestigd die de mensenrechten met voeten trad, 
maar de economie met rust liet. Dat is levensgroot het conflict 
tussen liberalisme en democratie. De democratie in onze dagen en 
ook in ons land lijkt eerder op de terugtocht te zijn dan in de 
aanval. Dat is een veeg teken. Want juist hier ligt een geweldige· 
uitdaging voor de democratie. We kunnen niet ontkennen dat de 
accumulatie van privé-eigendom van produktie goederen tot een 
gigantisch machtsprobleem is uitgegroeid. Als de democratische 
overheden er niet aan vasthouden, dat zij op dit gebied iets te 
zeggen hebben en dat zij de verhoudingen gehouden zijn recht te 
zetten en tot herverdelingen over te gaan (via sociale wetgeving en 
belastingen) dan pleegt de democratie zelfmoord op termijn. We 
roepen tegenwoordig steeds: de wereld is niet maakbaar. Dat is 
juist voor zover het altijd weer een geweldige opgave is, die hier 
ligt: het gaat altijd langzaam, voetje voor voetje. Maar de wereld 
onmaakbaar noemen is ten principale onjuist: wij hebben haar met 
elkaar gemaakt, wij kunnen haar ook (zij het langzaam en vanuit 
de marge) veranderen. Maar langzame en marginale veranderin
gen kunnen in het eindresultaat revolutionair zijn. Als we deze 
taak laten liggen, verraden wij niet alleen de democratie, maar ook 
de armen (tweederden!) dezer wereld. 

Er treedt .onder invloed van de ongebreidelde economische wet
matigheid een verschraling op van de ethische, de sociale en cul
turele handelingsdoelen. De mens wordt namelijk gefixeerd op 

46 



zijn pavlovse reactie op de prijssignalen: hij wordt consument. En 
het consumentisme gaat hem steeds meer beheersen. Hij wordt 
onbewust bewerkt door de krachten van de reclame die hem tot 
kopen willen brengen. Hij doet ook mee aan het algemene streven 
naar winst: naar vermeerdering van macht door geld. Zo worden 
andere eigenschappen van de mens afgeknepen. Hij verschraalt als 
moreel wezen. Hij vergeet zijn sociale taak. Hij komt niet meer toe 
aan de cultuur. Terwijl het juist die dingen zijn die de democratie 
tot een hoog goed maken. Deze verschraling van de mens tot 
consument en winstmaker is één van de grote gevaren die ons 
bedreigen. 

Het marktsucces is in het heersende systeem de graadmeter van 
'zinrijke' produktie en ook van sociale status. Dat geeft aan onze 
produktie iets ongerichts. Wij laten de categorie 'nodig' bepalen 
door de mate waarin iets gekocht wordt. Dat is niet helemaal 
onjuist. Maar veel van wat ook nodig is, als je er kritisch over 
nadenkt (ethisch, cultureel, sociaal), wordt niet geproduceerd. 
Ook de wetenschap wordt hierdoor in haar vrijheid bedreigd. Zij 
dreigt ook een produkt te gaan verkopen en haar kritische taak te 
vergeten. In ieder geval leidt dit systeem tot de waanzin van het 
ongebreideld voortbrengen (het milieuprobleem!), van verkwis
ting van talent en intellect en van verwaarlozing van belangrijke 
humane doeleinden. 

Het is door deze economische overheersing dat het met het hoog
geroemde 'subject' mens heel weinig of niets geworden is. Geen 
wonder dat in Frankrijk na de dood van God ook de dood van de 
mens (als subject) werd verkondigd. Die consequentie had Niet
zsche al gezien. Het is filosofisch een noodzakelijke waarneming: 
de menselijke vrijheid is geheel verzwolgen door het systeem en 
voorover zij nog bestaat, verdrongen naar de vrije tijd, en daarmee 
vrijblijvend geworden. Het individu is daardoor collectiever en 
eenzamer geworden. De oude waarden, die vroeger gegolden 
hebben, kent hij nog wel, half en half. Maar ze zijn irrelevant 
geworden: er wordt juist het omgekeerde van hem verwacht. 
Dan worden ministers tot moralisten en beginnen het verval van 
normen en waarden aan de kaak te stellen (en dat nota bene aan de 
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kerk min of meer te verwijten). Laat men toch eerst tot zich laten 
doordringen, dat die oude waarden en normen hun gelding een
voudig verloren hebben: ze werken niet meer, er wordt een totaal 
ander beroep op ons gedaan! Willen we hier verder komen, dan 
kunnen we niet volstaan met de oude waarden op te poetsen. Nog 
minder doen wij er goed aan de individualisering de hemel in te 
prijzen (al heeft ze wel enig goed gedaan). We zouden naar nieuwe 
waarden moeten zoeken, die de oude vervangen kunnen (al zal 
daar veel ouds bij kunnen zitten), maar vooral zouden we ons af 
moeten vragen hoe die oude en nieuwe waarden zich effectieve 
gelding kunnen verschaffen. Dat zal nooit lukken zolang wij 
blijven geloven in het systeem dat heerst. 'Geen andere goden' 
betekent ook: ongeloof in zulke heersende machten. 

In het licht van het gebod: Gij zult geen andere goden voor Mijn 
aangezicht hebben, wordt het vrije marktsysteem als een godsver
duistering openbaar. Men vraagt, in de ethische discussi~: In de 
horizon van welke 'absolute zin' staan we? Daarop heeft de theo
logie geen antwoord. Zo'n zin is niet formuleerbaar, niet vast te 
leggen. Het antwoord dat de theologie geeft is: Wij zijn nog altijd 
betrokken in de geschiedenis van bevrijding die God met ons 
heeft. Het bijbelse verhaal smaakt naar meer: als deze God god is 
kan het niet blijven zoals het is en zijn alle absolutismen uit den 
boze. Het gebod van concrete humaniteit moet toegepast worden 
ook op de economie, die daartoe geanalyseerd moet worden. Deze 
kritiek kan niet ontlopen worden door de innerlijkheid van het 
christelijk geloof te benadrukken. Het innerlijke wil altijd weer 
uiterlijk worden! De bevinding van God is altijd een bevinding 
van de wereld in God en de bevinding van de wereld is altijd een 
bevinding van God in de wereld. Deze kritiek kan ook niet ein
deloos uitgesteld worden met een beroep op de eschatologie. Want 
een te steile eschatologie laat de demonen in de tussentijd vrij spel. 
Als er geen absoluta zijn, de zin oplicht in het verhaal en de wereld 
veranderen moet, dan mogen we er geen vrede mee hebben dat de 
economie het leven beheerst en de samenleving maakt en breekt. 

We mogen er geen vrede mee hebben dat de economische wetma
tigheid en de technologische ontwikkeling recht op werk tot een 
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holle leuze maken. Het is de paradox van het tegenwoordig kapi
talisme, dat als het hem goed gaat de werkeloosheid toeneemt (en 
niet afneemt, zoals je zou denken). We mogen er geen vrede mee 
hebben dat de multinationale accumulatie van kapitaalgoederen 
tot een dodelijke bedreiging van de democratie is geworden. We 
kunnen het uit liefde voor de mens niet aanzien dat de mens wordt 
versmald tot consument en op zijn bezitsdriften wordt gefixeerd. 
We kunnen het niet toelaten dat het marktsucces doorslaggevend 
is voor de produktie. We vragen ruimte en gelding voor humane 
doeleinden! Welbegrepen eigenbelang en jacht naar geluk mogen 
zeker niet de enige motoren van het systeem zijn (zij vormen 
eerder een 'terug naar de vleespotten'), maar motief moet zijn het 
heil dat als voorsmaak geproefd is, waardoor een verandering van 
zin (metanoia) optreedt. 

We moeten constateren dat de Verlichting lang niet verlicht ge
noeg is geweest. De grote leuzen van de Franse revolutie zijn veel 
te beperkt uitgelegd en toegepast. De vrijheid is geworden tot 
vrijheid om te ondernemen en die vrijheid is de vijand geworden 
van de vrijheid van de mens. De gelijkheid is versmald tot gelijk
heid voor de wet, een hoog goed in een rechtsstaat, maar de vraag 
naar de gerechtigheid ook voor de achtergeblevenen is er niet mee 
opgelost. De broederschap is daardoor nooit bereikt, afgezien 
daarvan dat de zusters in de leuze reeds van het begin af aan waren 
vergeten. De horizon van deze leuzen, de utopie die zij bevatten, is 
niet opengehouden. Dat kwam omdat de Verlichting met de gods
dienst, die terecht als infaam gold, ook de Bevrijder-God heeft 
verworpen. De god van het bijbelse verhaal houdt de horizon 
open. En wat er toen gebeurde was, dat de leuzen positief werden 
ingevuld en beperkt werden opgevat, maar tegelijkertijd in hun 
positivering werden geontologiseerd en zo tot afgoden gemaakt. 
Daarmee zijn we terug bij af. Geseculariseerd en al komt de gods
dienst weer terug! Ondernemersvrijheid; vrije marktsysteem wer
den albeheersend. Zij lieten geen enkele ruimte eigenlijk voor 
andere beleving. 

We leven in een tijd dat alle ideologieën hebben afgedaan. Dat is 
inderdaad zo als je het 'liberalisme' (in bovengenoemde zin) niet 
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tot de ideologieën rekent, maar voor een rationeel te verantwoor
den werkelijkheid houdt. Want het heeft zich in de wereld tot een 
absoluutheid weten op te werken. Islamitisch fundamentalisme 
wordt in wezen niet serieus genomen. Die alleenheerschappij heeft 
in ieder geval een einde gemaakt aan alle socialisme en commu
nisme. De restanten ervan worden weggevaagd. Toch hadden die 
beide nog een droom in zich, een droom van gerechtigheid, van 
vrede, van saamhorigheid. Wat is er met die droom gebeurd? Die 
schijnt met het socialisme en het communisme ook te zijn onder
gegaan. Toch konden velen met mij in die droom nog iets ont
dekken van de zaak van de bijbelse God. Moeten we ons gewon
nen geven? Ik denk van niet. 

Wat kunnen wij met die bijbelse droom? Wat kunnen wij nog met 
het gebod van deze God? We kunnen het verhaal en daarmee ook 
het gebod in de gemeente blijven vertellen en doorgeven. Daarbij 
moeten we alle theocratische dromen maar opgeven. Opleggen 
aan anderen kunnen wij niets. Zelf kunnen wij het ook nauwelijks 
geloven wat ons verhaald wordt: het past niet in de wereld waarin 
we leven. Het is een gerucht van de hemel! Wij zijn nu eenmaal 
niet meer dan door Jezus 'gestoorde heidenen' (Miskotte). Boven 
die status kunnen we niet worden uitgetild, want met ons zou de 
hele wereld moeten veranderen. En daar ziet het niet naar uit. We 
blijven dus 'eeuwige beginnelingen' (Rosenzweig). Heiliging is 
ten diepste een eschatologische categorie. Wij leven nu eenmaal 
in deze en geen andere wereld. Moeten wij daarom ook 'in' de 
V rije Markt geloven? Neen, dat moeten wij niet. Wij zullen er wel 
aan moeten geloven, in de dubbele zin van het woord. Maar erin 
hoeven we niet te geloven! Wij geloven in de ene God, die een 
verbond met mensen heeft gesloten. En dat blijft ondanks alles het 
perspectief waarin wij leven. Wij hebben God voor ogen en zien 
de wereld in Hem. Daaraan houden wij vast. Er is ons meer 
beloofd en we zijn tot meer geroepen. Wij laten op een of andere 
manier zien dat wij er geen vrede mee hebben. 

Het geheim is dat God louter belofte van toekomst is en woord 
van liefde. Daarom houden wij de toekomst open naar het Rijk 
toe. Wij zijn en blijven onderweg tot op de grote Dag. Dat God 
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ons zijn vriendschap biedt en zijn liefde verklaart, is het eigen
lijkste gebod: dat vraagt als zodanig om wederliefde. Deze God 
heeft ons lief. Waarom andere goden geloof te schenken? Laten we 
Hem liefhebben en op Zijn woord geloven. 
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6 Tweede Gebod: Niet knielen voor beelden 

Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de 
hemel, noch van wat beneden op aarde, noch van wat in de aarde onder de wateren 
is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de Here, uw God, 
ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, 
aan het derde en vierde geslacht van hen die Mij haten, en die barmhartigheid doe 

aan duizenden van hen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. 

In de bijbel, vooral in het zogenaamde Oude Testament, wordt 
zeer beeldend over God gesproken. Het zal voor menigeen zelfs 
aanstotelijk zijn, als Hosea (13) God met een mot en een beeneter 
vergelijkt. Toch doet hij dat. Zo zijn er meerdere beelden van 
God. Niet alleen is er sprake van Gods vriendelijk aangezicht, 
maar ook van Gods sterke hand of zijn machtige arm. Er wordt 
zelfs gesproken van Gods voeten. Dat heet in de wetenschap 
antropomorfisch spreken over God. Maar dat is niet het enige. 
Er wordt ook wat de wetenschap noemt chrematomorfisch over 
God gesproken, d.w.z. hij wordt vergeleken met zaken, met din
gen. God is de steenrots van Israël, is zo'n uitdrukking. Of God 
wordt met een dier vergeleken: de leeuwen de panter of, zoals ik 
al vermeldde: mot en beeneter. Deze dingen noem ik, omdat het 
misverstand van te voren uitgesloten moet zijn dat het beelden
verbod van het Oude Testament zulk spreken zou uitsluiten. Dat 
is bepaald niet het geval. Hoe zou je anders een woord over de 
hoge, gans andere God kunnen zeggen dan door Hem te verge
lijken met dingen die wij voor ogen zien. Elk woord over God 
zou erdoor onmogelijk worden. Het is nu eenmaal niet anders 
mogelijk dan analogisch over God te spreken. Of we zouden 
geheel moeten zwijgen. We doen dat ook als we van Gods liefde 
en gerechtigheid, zijn barmhartigheid en zijn heiligheid spreken. 
Het zijn allemaal termen, die iets aanduiden dat wij reeds kennen 
uit de ervaring. Dat ze op God toegepast veel meer gaan beteke-
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nen is waar. Want de ware liefde, de echte gerechtigheid en de 
grootste barmhartigheid vinden wij in God. God is onvergelijke
lijk! en toch: wij kunnen slechts in vergelijkingen over Hem 
spreken. Je moet weten hoe sterk en onverwoestbaar de steenrots 
is en hoe zorgzaam en liefdevol de echte herder zijn schapen weidt, 
om een besef te krijgen wie God is voor Israël. 

Betekent dit dat wij Hermann Cohen en Sigmund Preud gelijk 
moeten geven, als zij zeggen dat het beeldenverbod een overwin
ning van de geestelijkheid op de zinnelijkheid is? Preud zegt Cin 
Der Mann Moses und die monotheistische Religion): 'Onder de voor
schriften van de mosaïsche religie bevindt zich er één, die meer 
betekenis heeft dan men aanvankelijk meent. Het is het verbod 
zich een beeld van God te maken C ... ). Toen men dit verbod 
aannam moest het een diepgaande werking hebben.' Daar heeft 
hij zonder meer gelijk in. Het maakt de israëlitische religie tot een 
uitzondering in de oudheid. Titus, de Romeinse veldheer die 
Jeruzalem veroverde, schijnt zich er diep over verwonderd te 
hebben, dat hij binnentredend in het Heilige der heilige er geen 
enkel godsbeeld aantrof, helemaal niets! Maar Preud gaat verder 
en dan gaat het mis:'Het is de triomf van de geestelijkheid over de 
zinnelijkheid.' 

Dezelfde fout maakt ook Hermann Cohen, als hij schrijft: 'Het 
beeld moet een afbeelding zijn. Van God kan echter geen afbeel
ding zijn; Hij is alleen maar een oorspronkelijk beeld voor de 
Geest, voor de geestelijke liefde, maar geen voorwerp om af te 
beelden.' Hoewel duidelijk is waarom het Cohen hier gaat, is het 
toch ietwat te geestelijk uitgedrukt. Het verbod richt zich niet 
tegen de zinnelijkheid en komt in zoverre ook niet op voor de 
geestelijkheid, maar richt zich tegen de eigenmachtige vervaardi
ging en de aanbidding van het godsbeeld: de mens geeft zich 
gewonnen niet aan God zelf, maar aan een beeld van Hem in 
gestolde vorm. 

In het Sjema wordt de Israëliet opgeroepen om te horen, om te 
luisteren. Niet om te zien, maar om te geloven. En het geloof is uit 
het gehoor. Ze moeten horen, allereerst van God zelf, dat Adonai 

54 



hun God is en geen ander en dat Adonai één, (d.i. uniek) is. Die 
ene God is dus voor hen: woord. Hij spreekt. Dat spreken horen 
we als God Mozes roept. Dat spreken gaat door. Het is een belofte 
van tegenwoordigheid, van trouwen liefde. God is de God van 
het verbond. Hij bevrijdt en trekt met hen mee. Zichtbaar is hij 
nauwelijks of niet. Op zijn hoogst mag Mozes hem even zien van 
achteren. Zijn bevrijdend woord heeft reeds geklonken bij de 
schepping. Het roept en het is er. Het maakt scheiding tussen licht 
en donker, tussen zee en droge. Het heeft de wereld bewoonbaar 
gemaakt. Gods woord gaat uit naar de mensen. Het rust nooit in 
zichzelf, is nooit zichzelf genoeg. Het zoekt gehoor. Pas als God 
de mens gemaakt heeft vindt Hij het gehoor wat Hij zoekt. Mis
schien zit dit al in de plechtige woorden: Laat ons mensen maken! 
In dat ons is die toekomstige mens al ingesloten. Samen met de 
mens gaat Hij het menszijn gestalte geven. Het is het eerste teken 
in de Schrift, dat het Woord vlees wil worden. Dat is essentieel 
voor de bijbel: het woord wordt vlees, het wil niet innerlijk 
blijven, het zoekt uiterlijk te worden. Het wil gestalte aannemen 
tussen de mensen. 
De Messias wordt in het Nieuwe Testament dan ook het beeld van 
God genoemd. In Hem heeft God definitief gestalte aangenomen. 
Het woord is vlees geworden. 
Het tweede gebod is gericht tegen het eigenmachtig vooruitgrij
pen op het woord dat zijn eigen gestalte wil aannemen. En zeker 
niet dat wij ons voor die gestolde vorm zouden buigen en hem 
zouden dienen. Er mag geen enkele voorstelling van God zijn die 
wij zetten in plaats van datgene wat hij zelf van zich te kennen 
geeft. Natuurlijk zijn beelden van God geoorloofd, want wij kun
nen zelfs niet anders dan in beelden van hem spreken. Maar die 
beelden mogen nooit verabsoluteerd worden. Zij mogen worden 
geformuleerd, maar moeten onmiddellijk worden teruggenomen. 
Het zijn maar flitsende beseffen, voorlopige aanduidingen. Deus 
semper maior! God is altijd meer, ook dan ons hart. We spreken 
altijd gebroken en stamelend over Hem. Geen beeld kunnen we 
vastleggen en absoluut stellen. Het beeld van de herder niet en dat 
van de steenrots niet en dat van de beeneter helemaal niet. Wij 
mogen zeker niet die beelden aanbidden. Zelfs niet het beeld: God. 
Want ook dat is maar een beeld: Adonai is onze God. Hij is als een 
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god voor ons. Wat wij denken dat de goden voor ons zijn, dat is 
Hij voor ons. Het subject Adonai is zo intensief en expansief dat 
het het begrip God tenslotte geheel in zich opzuigt. Adonai is 
uniek, enig in zijn soort, niet te vergelijken, bedoeld is: zelfs niet 
met de goden. God blijft alleen verneembaar als we naar Hem 
luisteren. Karl Barth spreekt over de onophefbare subjectiviteit 
van God. Daarmee bedoelt hij dat God altijd onderwerp van zijn 
eigen daden blijft. God is vrij, Hij is de verkiezende God. Hij geeft 
zichzelf gestalte. Daarvoor moeten wij respect behouden. We mo
gen God niet voor de voeten lopen. 
Maar en dat moet erbij gezegd worden: Hij verkiest in die vrijheid 
wel Israël. Hij verkiest de mens. Hij wil het niet alleen doen. Reeds 
in het scheppingsverhaal wordt de mens, mannelijk en vrouwelijk, 
het beeld van God genoemd. De mens mag geen beelden maken 
en aanbidden, omdat hij het zelf is en zich ook gedragen moet 
daarnaar. Hij ontloopt beelden makend en aanbiddend zijn eigen 
bestemming en verantwoordelijkheid. Wat hij door beelden te 
maken en te aanbidden tot voorwerp maakt, heeft hij zelf te zijn: 
hij verloochent, ja verraadt zichzelf hiermee ook. En zo verraadt 
hij ook de God van het verbond met mensen. Wat er van God 
zichtbaar wordt moeten we laten afhangen van Gods eigen werk: 
Hij maakt zichzelf zichtbaar. Het onzichtbare waarop wij gericht 
staan is niet het principieel onzichtbare (het hogere, het aan de 
zinnelijkheid ontstegene), maar het nog niet zichtbare, dat door 
Gods werken ooit zichtbaar worden zal. We zijn gericht op de 
komst van het Rijk van God en dat Rijk betekent het zichtbaar 
worden van alles wat God met ons voorheeft. Tussen die ver
wachting en de werkelijkheid die nog niet zo is, moeten wij niet 
eigenmachtige beeldvormingen schuiven, die de hoop, die altijd 
nog niet geziene hoop is, maar die wel zichtbaarheid van Gods
wege verwacht, frustreert. De 'gesneden beelden' zijn altijd onge
oorloofde anticipaties op de verwachting, die open moet blijven. 
God wordt op een verkeerde wijze concreet gemaakt. 

Wat doen de Israëlieten als ze in de woestijn een stierkalf gieten en 
dat aanbidden? Zij zeggen dat niet Adonai maar de eigen potentie 
(stier!) hen uit Mitsraim heeft verlost. Zij aanbidden als het erop 
aankomt hun eigen volkskracht. Niet Adonai heeft ze bevrijd 
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maar zelf hebben ze zich verlost. Ja, ze gaan nog verder en zeggen: 
Dit is Adonai! Adonai wordt vereenzelvigd met die volkskracht. 
Het is niet alleen een overtreding van het tweede maar ook van het 
eerste en derde gebod. Als dat juist was, dan is het uit met de 
utopie van het oude paasverhaal. Het zou niet anders meer zeggen 
dan dat volkeren die de kracht hebben en die aanwenden vrij 
kunnen worden. Maar zo wordt het niet verteld. Het is het verhaal 
van de God-Bevrijder, die de uitleiding met zijn sterke arm vol
trekt. En dat smaakt naar meer. We mogen allemaal geloven in die 
God! Hij is de schepper en onderhouder der wereld. Hij blijft 
trouw aan wat zijn hand begon. Hij zal zijn werk voleindigen. 
Daar moet je niet tussen komen met zulke vormgevingen en zelf
aanbiddingen. Niet omdat het niet ook het werk van Israël zelf is 
geweest, maar omdat het werk van mensen helemaal niet aanbid
denswaardig is. Tenslotte willen de Israëlieten pas gaan als ze niet 
meer durven te blijven, vanwege de geheimzinnige dood van de 
oudste zonen der Egyptenaren, en roepen ze bij de eerste gelegen
heid al weer: terug naar de vleespotten van Egypte. Dat mensen
werk, hoe nodig ook, is altijd uitermate aanvechtbaar. En zeker 
geen aanbidding waard. 

God wil niet zonder mensen handelen: hij schakelt hen altijd weer 
in en nooit uit. Maar zijn wil wordt altijd schoorvoetend, aarze
lend en halfslachtig volvoerd. Alleen die roepstem van Adonai is 
uniek! Wij hebben God niet, maar omgekeerd beschikt God over 
ons. De menselijke geschiedenis is geen roemrucht verhaal, maar 
een lange historie van verschrikkelijk falen. Wij kunnen God niet 
vastleggen in gesneden of gegoten beelden, maar ook niet in 
denkbeelden. Alle spreken over God is doodsgevaarlijk. Je 
spreekt zomaar als een vriend van J ob. Dan meen je dat God zo 
is als hij in jouw voorstelling is. Als God aan het einde van het 
boek zegt dat alleen Job recht van Hem gesproken heeft en daar
mee zijn vrienden ongelijk geeft, dan is dat omdat Job nooit over 
God sprak maar altijd tot Hem en tot Hem sprekende iets over 
God zei. De soms aan blasfemie grenzende woorden van Job zijn 
Adonai dus liever dan de vrome woorden van de vrienden. De 
vrienden zeggen overigens nooit iets anders dan er in al onze 
theologieën staat. Die theologieën geven dan ook meestal denk-
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beelden over God. Ze moesten veel stamelender en stotterender 
zijn, want wat wij over God zeggen moet altijd voorlopig zijn, 
want God is God en die staat nooit in onze hand. Wij kunnen niets 
anders dan voorlopige analogieën geven, we spreken vergelijken
derwijs. En al die vergelijkingen gaan mank. Ze moeten aange
vuld worden met andere. Ze geven altijd maar een facet weer. 
Zelfs van de grootste woorden die wij in de theologie gebruiken 
geldt dat. Liefde, barmhartigheid, koningschap, almacht. .. het zijn 
allemaal voorlopige vergelijkingen, die enigermate zeggen willen 
wie God voor ons is. Maar gezegd is het nooit! Want Hij is Hij. 
We moeten dus oppassen dat onze theologie ook geen voorwerp 
van aanbidding wordt. Zij heeft veeleer zichzelf betrekkelijk te 
achten en naar alle kanten open te staan. Zij mag geen 'gegoten', 
geen vastgelegd beeld van God vormen en daar zeker niet voor 
gaan knielen. 

Hoe wordt God nu concreet? Niet in het beeld dat Hem eigen
machtig vastlegt, maar in het beeld dat Hij van zichzelf heeft ge
geven. Hij is de God die van den beginne af mens wil worden en 
van zichzelf in de mens een beeld wil geven. Dat moeten wij ernstig 
nemen. Het woord absoluut kan dan ook alleen in verband met de 
'andere' mens worden gebruikt. Wij zijn krachtens de schepping 
medemenselijke mensen. Niemand is alleen mens, maar altijd met 
en onder anderen, altijd met elkaar. Daarom moeten wij naar elkaar 
luisteren, ons openstellen voor elkaar, elkaar bijstand verlenen en 
dat alles gaarne doen. Dat betekent dat de ander, die altijd weerloos 
en zwak is, voor ons een (en nu komt het woord) 'absoluut' gezag 
heeft. Hij kijkt ons aan met zijn naakte gelaat en zegt: dood mij niet, 
maar sta me bij! En dat heeft volstrekte gelding. Wie dat absolute 
gezag heeft gevoeld en ernaar gehandeld heeft, heeft het menszijn 
een beetje verder gebracht. De Mensenzoon zegt (Matth. 25): Voor 
zover je dit aan één van mijn minste broeders gedaan hebt, heb je 
het mij gedaan. Dan gaat het om iemand een beker koud water 
geven, iemand in de gevangenis bezoeken, iemand huisvesten of 
kleden. Dat je dat voor en aan de Mensenzoon hebt gedaan wil 
zeggen: het mensenkind is door die daad een beetje geopenbaard. 
Er is weer een keer gebleken wat God met ons voor heeft. Zijn wil 
is gedaan. Het Koninkrijk is opgelicht. 
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Wij mogen de beelden die wij van God maken niet als voorwerp 
aanbidden, want, zo gaat de tekst verder: de Here is een naijverig 
God, een El kana. Hij is jaloers als een Minnaar, die zozeer van 
zijn geliefde houdt, dat hij het niet hebben kan als die zich van hem 
afwendt. De El kana is allereerst een liefhebbende God, maar één 
die in zijn liefde eenkennig is. Israël is zijn oogappel en hij duldt 
geen mededingers. God kan toornen (kètsèf), Hij kan woedend 
(appaim) zijn. Dat is dezelfde eigenschap: Hij toornt tegen Israël 
als het andere goden 'nahoereert' (zoals de Staten vertaling zo 
beeldend zegt) en Hij toornt ook tegen die goden als zij hem Israël 
afhandig maken. Hij is een Minnaar die zijn alleenrecht op Israël 
laat gelden. Deze jaloezie heeft dus niets te maken met de naijver 
en zelfzucht waarvan Jakobus (3:14,16) spreekt, want dat is 'nijd'. 
De mens kijkt scheel naar wat een ander is of bezit en wil hebben 
wat hij heeft: hij benijdt hem en wil zijn bezit of zijn talent aan zich 
trekken. In die zin is God niet 'nijdig' en zo ook is hij niet jaloers. 
Jakobus zegt heel fraai van God: Hij geeft eenvoudig en zonder 
verwijt, mild en overvloedig dus, zonder reserve. De jaloezie van 
God is alleen maar uiting van zijn brandende liefde voor de mens. 
Zeker, die jaloezie brengt Hem tot toorn, tot woede, zodat hij de 
ongerechtigheid der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het 
derde en vierde geslacht van wie Mij haten. Dat is het realisme 
van de Schrift, want het derde en eventueel nog het vierde geslacht 
leven tezamen en dus delen zij een gemeenschappelijk lot. Als het 
mis is tussen God en mens en derhalve ook tussen mens en mens 
breidt zich dat uit over de tezamen levenden. Daartegenover 
wordt de barmhartigheid van God geprezen, want die gaat over 
duizenden geslachten van hen die God liefhebben en zijn tora doen. 
De kern is Gods liefde en ontferming. Die is veel en veel groter. Er 
is een ogenblik in zijn toorn, maar een leven in zijn goedgunstig
heid (Psalm 30:6). De liefde zegeviert altijd weer over de naijver. 
De jaloezie duurt kort. Leven echter doen we in zijn liefde. 

Toch ontbrandt de jaloezie juist aan het beelden maken en die 
dienen en ervoor buigen. Want daarmee wendt de mens zich af 
van Adonai, die niet af te beelden is, maar die de mensen roept 
opdat zij luisteren. Deze afval kan God niet hebben, want Hij is de 
liefhebbende God. Hij wil dat de mensen naar zijn levende stem 
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luisteren, steeds opnieuw in elke nieuwe situatie. Zij mogen nooit 
denken dat zij al weten wie God is. De onveranderlijkheid van 
God, waarvan in de theologie sprake is, wil zeggen: God is trouw 
aan zijn liefde, die hij nooit verloochent en Hij maakt af wat hij 
begonnen is. Maar er is ook een veranderlijkheid Gods, want God 
is ook elke morgen nieuw. Hij verandert met de dag en blijft toch 
in eeuwigheid dezelfde. Hij roept jou en mij en kent ons en roept 
ons, een ieder op zijn wijze. Beelden van Hem en beelden van 
onszelf (en dat is hetzelfde!) zijn dan verwoestend. Hij is de God 
van Abraham, van Isaäk en van Jacob, maar hij vraagt niet van 
ons om één van dezen te zijn, maar om onszelf, in eigenheid en 
onherhaalbaarheid te wezen. 
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7 Ideologie 

De man die voor het eerst het begrip ideologie gebruikte wilde aan 
de politiek een rationele en een empirische basis geven. Daardoor 
zou het mogelijk zijn de politieke doeleinden zo algemeen te 
formuleren, dat ze door iedereen beaamd en aangenomen konden 
worden. Daarmee is de mogelijkheid gegeven een niet vervreem
dende politieke orde op te bouwen. Het is een echt verlichtings
project. De metafysica werd als achterhaald beschouwd; men 
wilde de ideeën empirisch funderen, antropologisch en psycho
logisch. De ideeën worden teruggebracht op grondelementen die 
natuurwetenschappelijk kenbaar zijn. Zo kunnen de wetten rusten 
op ontwijfelbare kennis en kan men een algemene instemming, een 
algemene consensus bereiken. Daarmee is dan de politiek eindelijk 
rationeel gefundeerd en een degelijke basis gegeven aan de demo
cratie. Toch is het niet dit pogen dat het woord zijn zegegang gaf. 
Het werd in de kortste keren een scheldwoord. En wel door één 
van de oorspronkelijke aanhangers van het rationalisme: Napole
on Bonaparte. Die had zich ontwikkeld tot een caesaristische 
figuur, een machtsmens, die neerkijkt op dit rationalistische ge
zwets. Het irrationalisme van de macht beheerst de politiek en niet 
de zogenaamde rationele ideologie. De machtsmens veracht de 
intellectueel. Het pragmatisme verdringt het rationalisme. In de 
politiek gaat het uitsluitend om een machtsstrijd en daarmee uit. 

Deze ambivalentie is aan het begrip blijven kleven. Enerzijds heeft 
ideologie vanouds een goede naam, omdat het altijd een poging is .. 
intellectueel verantwoord met de politiek om te gaan. Anderzijds 
wordt de machteloosheid ervan beseft, want het gaat in de politiek 
nu eenmaal om de macht. Van die ambivalentie is de ideologie het 
slachtoffer geworden: de macht heeft zich van haar meester ge
maakt. Dat is ook de uiteindelijke betekenis geworden die het 
begrip onder ons heeft: aan de macht dienstbaar gemaakt 'denken'. 
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Als zodanig willen we het hier ook behandelen, zonder echter te 
vergeten dat het oorspronkelijke project juist het omgekeerde 
wilde: het rationeel maken van de politiek. We zijn ons dus bewust 
dat de negatieve klank van het woord in de loop van de tijd ont
staan is. We kunnen niet om de vraag heen, die er oorspronkelijk 
door werd gesteld: kan de politiek door de geest beheerst worden 
en de macht in zijn dienst gesteld worden. Dat het woord ideolo
gisch geijkt is door het omgekeerde, de dienstbaarheid van de 
geest aan de macht, ontslaat ons niet die oorspronkelijke vraag 
vast te houden. Miskotte heeft gezegd: 'Het humanum is geen 
profanurn; profaan zijn de ideologieën die de vrijheid van de staat 
belasten en hem van zijn roeping altijd weer dreigen te vervreem
den.' Dat is ongetwijfeld gezegd van de aan de macht onderwor
pen ideologie. Die vervreemdt de staat van zijn roeping om vrij te 
zijn voor het humanum. Want dat is de roeping van de staat: niet 
alleen het ergste, het slechtste te weren (remedium peccati), maar 
zich positief in te zetten voor recht en vrede. Een ideologie is een 
verhard en verkrampt denksysteem, dat zich geïmmuniseerd heeft 
tegen kritiek. Het mag ooit een poging geweest zijn rationeel en 
algemeen aanvaardbaar te denken en te spreken, maar het is dat 
allang niet meer. De macht heeft zich ervan meester gemaakt. Het 
denken is verhard en verkrampt. Het draait ook eigenlijk in een 
kringetje rond, want het wil niet anders dan zijn eigen gelijk 
verkondigen. Er ligt meestal een cirkelredenering (petitio princi
pii) aan ten grondslag. En die ideologie vervreemdt de staat van 
zijn taak het humanum te dienen. 

Ideologieën zijn er in vele soorten, te veel om hier allemaal te 
behandelen. Ik wil er een paar uitpikken om het beweerde te 
staven. Dan denk ik in de eerste plaats aan het communisme. Het 
is zeker ook een vrucht van de Verlichting en wilde oorspronke
lijk een wetenschappelijk fundament aan de politiek geven. Marx 
heeft dat altijd weer benadrukt. Hij heeft de categorische impera
tief, alle toestanden omver te werpen waarin de mens een verlaten, 
geknecht en veracht wezen was, wetenschappelijk willen funde
ren. Hij denkt vanuit de positie van de ontgoochelde mens en wil 
hem een bevrijding bieden. Hij doet dat door inzichten te ontwik
kelen in de wetmatigheden die de materiële .ontwikkeling beheer-
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sen. Door die wetenschap wordt revolutionaire praxis mogelijk. 
Tot zoyer Marx. Wat heeft het communisme hiervan gemaakt? 
Inderdaad een ideologie in negatieve zin. De revolutie werd als 
voltooid beschouwd en de bereikte toestand verabsoluteerd. Het 
'communisme' gold als bereikt. Wie er kritiek op had werd tot 
dissident verklaard en desnoods naar Siberië gestuurd of, erger 
nog, vermoord. Een verstarring van het oorspronkelijke denken 
van Marx zonder weerga. 

Toch zijn er al bij Marx zelf aanzetten tot deze verstarring. Hij zelf 
heeft ook te massieve termen gesmeed, bijv. 'waar' en 'vals' be
wustzijn, die het gesprek blokkeren. Ook heeft hij inzichten ver
tolkt, die niet doordacht waren, bijv. de dictatuur van het proleta
riaat en het afsterven van de staat. We hebben ook gezien dat dit 
het laatste was wat in de Sowjet Unie gebeurde. De staat was er 
juist oppermachtig en drukte de vrijheid ook van de proletariër 
volledig dood. Zo verstart wat oorspronkelijk bedoeld was als een 
praktische theorie om te bevrijden tot een ideologie die een godde
lijke status krijgt. 

Overigens is de ondergang van dit systeem ook een geweldige slag 
geworden voor de sociaal-democratie, die sindsdien steeds meer in 
een crisis verzeilt. Kennelijk waren ook daar de ideeën enigermate 
verkrampt geraakt en is het oorspronkelijk denken met de oude 
ideologie teloor gegaan. 

De ideologie van het nationaal-socialisme is een ratjetoe van zo
genaamde ideeën. Is het communisme nog duidelijk mede een 
kind van de Verlichting, dat geldt niet van het nazisme. Het 
brengt allerlei gedachtegoed bij elkaar en vermengt het tot een 
bij oorlog en geweld, intolerantie en haat passende ideologie. 
Miskotte heeft de Edda op de achtergrond zien staan. Dat is zeker 
het geval, althans voor zover de Edda door nazi-gezinde denkers 
werd uitgelegd. Het is een extreem nationalisme (tegen Versailles), 
'völkisches' voelen (tegen het parlementarisme), en Führerprinzip 
(tegen het 'Kaiserlose' van Weimar) en tenslotte antisemitisme 
(tegen de Joden en hun geweten) dat hier de dienst uitmaakt. Er 
is van alles in te herkennen, maar aan niets wordt echt recht 
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gedaan. H. S Chamberlains rassenleer, Nietzsches 'blonde Bestie' , 
Carl Schmitt: politiek is uitmaken wie de vijand is, en de conserva
tieve Revolutie van MoelIer van den Bruck is er in te vinden, maar 
alles tot een irrationalistische hersenschim verdraaid. In deze ide
ologie is niets meer te herkennen van de geest der Verlichting. Het 
is ideologie in de volle zin des woords. Zij heeft zich door slag
woorden en propaganda verbreid, met gebruikmaking van mo
derne communicatiemiddelen als de radio en de film. Het heeft op 
één of andere manier de harten van miljoenen Duitsers weten te 
veroveren, zodat het verzet geen enkele basis in het volk had. Het 
is het voorbeeld bij uitstek van een ideologie, die zich verheft tot 
godheid en die aanbeden wordt door velen. Men vraagt niet meer 
naar waarheid en waarachtigheid, maar buigt zich en dient! 

Fukuyama heeft een paar jaar geleden gesteld dat wij het einde van 
de geschiedenis beleven, omdat het einde der ideologieën was 
gekomen. Het artikel van Fukuyama is moeilijk te interpreteren. 
Dat laat ik dan ook achterwege. Ik constateer alleen, dat hij niet 
anders kan bedoelen dan dat er één ideologie heersend is gewor
den en wel de liberalistisch-kapitalistische. Die heeft de wereld 
veroverd. Die is de sterkste gebleken en die heeft dus gelijk. Ik 
laat terzijde of dit helemaal waar is. Er is ook nog bijv. het 
islamitisch fundamentalisme. Maar grosso modo, als het gaat om 
machtige systemen, dan heeft hij gelijk. 

We zien het op het ogenblik ook in Nederland, waar 'paars' 
regeert. En 'paars' is neo-liberaal: de sociaal-democratie laat zich 
op sleeptouw nemen van de links- en rechts liberale beweging. Zij 
is, zoals we reeds zeiden, in een crisis van haar grondbeginselen: zij 
geeft de solidariteit in de samenleving veel te veel prijs aan de 
bezuinigingen. De liberaal-kapitalistische ideologie heb ik ideaal
typisch beschreven onder het hoofdstuk Mammon. Ik hoef dat 
hier niet te herhalen. Ook in die ideologie zie je de immunisatie 
tegen kritiek: er wordt een absolute onderwerping aan het systeem 
geëist. 

Wat ook typisch voor ideologie is, dat de zogenaamde analyse en 
beschrijving van het systeem tegelijk de (zelf)rechtvaardiging er-
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van is. De status van een ideologie is dus goddelijk. We bedoelen 
daarmee dat er eigenlijk niet is terug te vragen achter de ideologie, 
die zich immers immuniseert tegen alle kritiek. Alle vragen die 
niet voortkomen uit de ideologie zelf en alle vragen die niet 
binnen het systeem van de ideologie vallen zijn niet welkom. Haar 
vooronderstellingen krijgen een quasi-goddelijke maatgevendheid 
toegedicht. Het ideaal van de ideologie wordt tot idool. De mens 
heeft eigenlijk geen ideologie, maar de ideologie heeft de mens. De 
ideologie heerst over hem als een godheid. Hij wordt de functio
naris van het ideologisch systeem. 

Natuurlijk spreken we hier ideaaltypisch: het zal de ideologie 
nooit lukken de mens helemaal in beslag te nemen. Gelukkig is 
aan de fascinatie door ideologie ook menigmaal een einde. Maar 
we moeten de goddelijke macht van de ideologie niet onderschat
ten en ook niet het vermogen van de mens tot zich buigen voor en 
dienen van het systeem. We kunnen hier werkelijk van een zonde 
tegen het tweede gebod spreken. Daarom kan ik het ook niet eens 
zijn met hen, die vinden dat de gemeente van Christus het ideo
logisch gesprek moet bevorderen. 

De opgave van de gemeente is allereerst de ideologen tot bekering 
te roepen, want ze vergoddelijken hun gedachten en zo zichzelf. 
We zullen op het humanum gericht moeten zijn en daartoe moeten 
we elk ideologisch denken loslaten. Natuurlijk is het niet zo, dat 
men zeggende op het humanum gericht te zijn dat ook inderdaad 
is. Men zal het vorm moeten geven, door het ontwikkelen van 
inzichten, het maken van analyses, het opstellen van programma's 
en het uitvoeren van de voornemens. Daartoe is iets nodig dat op 
een 'ideologie' kan lijken, maar het niet is, juist omdat elke stap 
'bevraagbaar' moet zijn en blijven. Achter de politiek moet ook 
een denken zitten, zowel van wetenschappelijke als van ethische 
aard. Juist de puur wetenschappelijke benadering zal gemakkelijk 
tot ideologie leiden, omdat men dan vergeet dat ook een doelstel
ling van ethische aard nodig is. Daar zat ook de fout van de 
oorspronkelijke ideologen. De ethiek moet het 'erkenntnisleitende 
Interesse' van de te maken wetenschappelijke analyses zijn. Die 
laatste zijn nooit neutraal. Het is de verdienste van Weber dat hij 
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heeft leren zien dat wetenschap alleen maar de vraag naar het 
'hoe?' kan stellen, maar hij vergat te zeer dat die vraag geleid moet 
worden door de doelstelling. Vergeten we dit dan zal de weten
schap zelf ideologisch worden, omdat zij altijd de vigerende macht 
zal dienen en rechtvaardigen. Nadat de gemeente de ideologen tot 
bekering heeft geroepen, kan pas het gesprek beginnen. 

Het zal heel moeilijk zijn dit gesprek niet door uitoefening van 
macht te laten storen. Dat vereist een voortdurende waakzaam
heid, want mensen worden door macht beheerst. Hun sociale 
positie en status brengt het mee. En vaak lopen die processen 
onbewust. We moeten echter proberen de macht zoveel mogelijk 
te onderwerpen aan de humane doelstelling, anders blijven we de 
ideologische godheid aanbidden. De gemeente van Christus gaat 
niet op in het ideologische gesprek, zelfs niet in het gesprek zoals 
boven door mij bedoeld. Zij heeft allereerst de taak om gemeente 
te zijn en dat wil zeggen de navolging van de Messias te betrach
ten. Ook waar het gesprek niet lukt zal zij zich met hart en ziel 
inzetten voor de arme en geringe en trachten het niet profane 
humanum, zoals dat voor haar is opgelicht in Christus, gestalte te 
geven. Het gesprek dreigt namelijk altijd te mislukken: het is een 
riskant avontuur dat altijd weer gefrustreerd wordt, want de mens 
is nu eenmaal een afgodendienaar, niet alleen van gesneden beel
den, maar ook van zijn eigengemaakte denkbeelden. 

Het is inderdaad zoals Miskotte zei: de staat wordt in zijn opdracht 
het human\lm te dienen gehinderd door de ideologieën. Dat komt 
omdat de ideologieën altijd weer beelden oprichten van de nage
streefde gerechtigheid en vrede, beelden die eigenlijk rechtvaardi
gingen zijn van de bestaande macht. De gemeente heeft tegen deze 
vorm van religie te waarschuwen, want het is een zonde tegen het 
beeldenverbod. Gerechtigheid is een nomen actionis: het gaat 
erom recht te zetten wat krom en rechtop te zetten wat gebogen 
is. Het Koninkrijk van God kan alleen gezocht worden door zich 
concreet in te zetten voor de onderworpenen en beledigden. De 
ideologen worden tot bekering geroepen: terug naar de oorspron
kelijke richting van het concrete onrecht naar het algemene recht 
en de oorspronkelijke openheid, waarin geluisterd wordt naar 
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kritiek. Dat is dan tevens wat oorspronkelijk onder 'ideologie' 
werd verstaan, maar wat zo'n jammerlijke vertoning werd, omdat 
men de machtsvraag had vergeten en niet besefte dat men een doel 
voor ogen moet hebben. De gemeente heeft dat gevonden in het 
profetische en evangelische verhaal, dat haar richting bepaalt: het 
humanum in Christus. 

67 



8 Derde Gebod: De Naam niet ijdellijk gebruiken 

Gij zult de Naam van de Here, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Here zal 
niet onschuldig houden wie zijn Naam ijdel gebruikt. 

Dit is het derde 'neen' dat klinkt voor het grote 'ja' van de sabbat 
gehoord wordt. De overtredingen die afgewezen worden, worden 
steeds fijner, steeds subtieler. Nadat gezegd is dat we geen andere 
goden voor zijn aangezicht hebben mogen en geen goden mogen 
maken van eigen makelij (ook al noemen we die god Adonai), 
wordt nu het zinloze, verkeerde, lege gebruik van de Naam van 
Adonai afgewezen. Je kunt ook afgoderij bedrijven met Adonai 
zelf. Niet iedereen die zegt' Adonai, Adonai' doet werkelijk wat 
Adonai wil. Hij kan de Naam zinledig aanroepen en gebruiken 
voor eigen doeleinden. Er is ook zoiets als laster van de Naam zelf. 
Het is ook een vorm van afval van God, alleen de dader geeft het 
niet toe. Hij bedriegt anderen en bedriegt misschien ook wel zich
zelf. Hij noemt de Naam van God bij zaken die God zelf niet goed, 
ja soms een gruwel vindt. Maar hij dekt het met Gods Naam. 

Wij plegen à la Pavlov op dit gebod te reageren en beginnen altijd 
meteen over vloeken. Natuurlijk is vloeken meestal verkeerd: je 
moet het niet doen en het is vaak onbeschaafd. Het is niet nodig 
om Gods verdoemenis over je af te roepen als je op je duim slaat. 
Zeker, vloeken kan een (lichte) overtreding van dit gebod zijn, ik 
wil het niet ontkennen. Maar ik moet altijd aan twee verhalen 
denken, die het toch wat nuanceren. Het eerste vertelde K.H. 
Kroon altijd. Een schippersknecht struikelde en viel met een grote 
klap in het ruim van het schip. Hij vloekte als een ketter. De baas 
zei: 'Jongen, heb je je erg pain gedaen?' 'Ja', zei de jongen. 'Geluk
kig', zei de baas, 'dan hejje de Naom des Heren tenminste niet 
aidellijk gebruikt'. En Miskotte vertelde eens van een moeder die 
haar kind van de trap zag vallen en zei: 'Mijn God!' Miskotte 
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vervolgde: Zie, zij heeft er iets van begrepen wie God voor ons is. 
Dus niet alle 'vloeken' is een overtreding. Misschien is het wel zo, 
dat als je het moorden in voormalig Joegoslavië ziet of je ziet 
hongerende kinderen in Afrika ... en je vloekt niet, dat je dan het 
gebod overtreedt. 

Van het eerste gebod konden we nog zeggen: Het is de zonde der 
heidenen! Van het tweede gebod: Het is de zonde der afvalligen! 
Het is niet waar, maar je kunt het denken. Maar van het derde 
gebod kan dat niet langer: nu komt het ons werkelijk op de huid. 
De Naam van Adonai lasteren dat is een zaak van synagoge en 
kerk, want die zijn geroepen de Naam te verkondigen, in de Naam 
te geloven en ervan te getuigen, de Naam te heiligen. En die zijn 
het dus ook die het laten afweten. Karl Barth heeft gezegd, dat er 
drie gestalten zijn van de zonde: hoogmoed, traagheid en leugen. 
Hij acht die derde gestalte de zonde bij uitstek van de christelijke 
kerk. Haar is de waarheid en het getuigenis omtrent de waarheid 
toevertrouwd. En juist dat is de kerk zo vaak vergeten. Zij kwam 
op voor zichzelf en voor haar eigen voortbestaan, voor haar macht 
en grootheid, voor haar invloed en prestige. En dat alles heeft ze 
gedaan in de Naam van God! Dat is het ijdele gebruik dat juist de 
kerk maakt van Gods Naam. 

De naam van God? Is het eigenlijk geen weigering om zijn Naam. 
te geven, waarmee Mozes bij de braambos geconfronteerd wordt. 
Op de vraag van Mozes wat hij zeggen moet als de kinderen 
Israëls hem vragen wie hem gezonden heeft, antwoordt God: 
Zeg maar 'Ik ben (die ik ben)' heeft mij gezonden. God geeft zijn 
Naam niet uit handen, want Hij blijft zelf de· verkiezende en 
handelende God. Hij is zelf het subject van zijn daden en Hij blijft 
dat ook. Je kunt Hem wel aanroepen, maar noo(t voor je kar 
spannen. Ook niet als je jezelf uit Egypte wilt bevrijden. Je kunt 
er alleen maar op vertrouwen dat deze God trouw is aan wat Hij 
eens beloofde. Hij gaat met je mee, dat is zijn belofte die Hij 
waarmaakt. Zoals God de God is van Abraham, de God van Isaäk 
en de God van Jacob, zo zal Hij ook de God zijn die Israël voor
goed heeft verkoren. God is God! dat moet je laten staan! Israël 
kan niet anders dan bij zijn Woord leven, zijn Belofte vertrouwen 
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en van daaruit van woord tot woord gaan en van kracht tot kracht. 
Wij hebben dus de Naam van God als hadden wij hem niet. Hij is 
niet tot onze beschikking. Miskotte heeft in zijn magnum opus 
'Als de goden zwijgen' de Naam van God, die grondeloos in ons 
midden is, als de eigenlijke zin van het Oude Testament gesteld. 
Maar dat moet wel verstaan worden: God maakt zich steeds weer 
Naam. Hij blijft het subject van zijn openbaring. De Naam kan 
nooit door ons worden toegeëigend, kan nooit ons eigendom 
worden. Dat bedoelt Miskotte met die uitdrukking: grondeloos 
in ons midden. De enige grond dat de Naam ons niet verlaat is dat 
God zelf hem steeds opnieuw tegenwoordig stelt. 

Toch, de Naam aanroepend, word je gehoord. De naam is wel een 
toegang tot God, maar een toegang die niet tot onze beschikking 
is, een toegang die ons steeds opnieuw gegeven wordt. Het beeld 
verspert de toegang tot God. Wie bij een beeld leeft, leeft bij een 
projectie van zichzelf en aanbidt die. Hij zal altijd weer zichzelf 
tegenkomen en nooit God. Dat is met de Naam anders. God heeft 
Mozes geweigerd zijn Naam te geven, maar hem wel een alterna
tief geboden: 'Ik ben' is mijn Naam. De belofte van tegenwoordig
heid is zijn Naam. En daar kan Israël een beroep op doen. God 
heeft zich wel degelijk gebonden en zo ook kwetsbaar gemaakt. 
De Naam blijft Gods Naam, maar Israël mag hem aanroepen. Dat 
God ons nabij is in zijn openbaring wordt nooit iets vanzelfspre
kends. God blijft ook de verborgene, die zich soms verstopt. Hij 
wendt zich af. Hij trekt zich terug, opdat de mensen naar Hem 
gaan verlangen. Natuurlijk om zo nabij te blijven. Hij wil gebeden 
en geloofd zijn. Zijn nabijheid wordt nooit iets natuurlijks. God is 
de verkiezende God, die ons trouw is van zichzelve uit. Onze 
vaderen zeiden het mooi: Hij neemt redenen uit zichzelf! En zo is 
Hij naast ons, met ons, voor ons en bij ons. 

We hebben begrepen, dat eigenlijk alle gebruik van de Naam in 
principe misbruik is en dus ook ijdel. Gods Naam is niet om te 
gebruiken. Gebruiken betekent dat je Gods Naam benut voor 
jouw plannen en doeleinden, dat je hem inspant in jouw denk
raam, dat je hem aanwendt tot je eigen eer. Dat alles is ijdel. Want 
God is God en Hij laat zich niet gebruiken. Hij gebruikt ons en 
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niet wij Hem. Het verbod om Gods Naam zinledig te gebruiken 
kunnen we verstaan vanuit de inneming van het beloofde land. 
Het volk trok niet langer samen op, maar vestigde zich. Een ieder 
maakt zijn eigen tent of huis. Men wordt om zo te zeggen burger. 
Dan begint men God te verstaan als de kanaänitische goden: 
privé-goden, waarin men alleen maar een persoonlijk helper, een 
talisman zag. God wordt losgemaakt van het volk, dat trekt. Hij 
wordt geprivatiseerd. Hij maakt niet langer geschiedenis met een 
volk dat op reis is naar de onbekende toekomst, die Hij hun zal 
bereiden. Hij is het eigendom geworden van de enkeling, die Hem 
nu voor zijn eigen doeleinden gebruikt. Het trekkende volk, dat 
Hem nodig had en aanriep, is geworden tot een zittend volk met 
eigendom en belangen, die ook Hij te dienen heeft. 

Maar het kan ook best reeds in de woestijntijd zijn misgegaan. We 
zien dat al in het stierkalf dat men aanbidt: Het is al een bewijs dat 
men in plaats van op Adonai te vertrouwen de eigen potentie 
verkiest: wij zijn het zelf, die ons bevrijd hebben. En dan komt 
het ijdele gebruik van de Naam: Dit is Adonai, dat kalf, die eigen 
kracht! Pas als de eigen kracht te kort schiet, roept men, murmu
rerend, God nog aan. God wordt, wat Bonhoeffer genoemd heet: 
de LückenbüBer, de Manus van Alles die je erbij haalt als het 
nodig is. Zo wordt God tot een allrisk verzekering, die in mag 
springen als alles mis is. Eigenlijk is Hij niet meer dan een reli
gieuze versiering van eigen macht en kracht. 

De vraag die ons door dit gebod gesteld wordt is deze: Stelt u zich 
ter beschikking van God of draait u dit om, is God te uwer 
beschikking? Laten we ons leven bepalen door de roeping van 
God of roepen wij God erbij als we hem nodig hebben? Dient u 
God of laat u God uw zaken dienen? Het ergste daarbij is dat wij 
onze doelen altijd heilig achten. Wij leiden van God zelfgemaakte 
doeleinden af die wij vervolgens in zijn Naam heilig verklaren. En 
om die te bevorderen halen we God erbij en zeggen: we hebben 
zijn Naam geheiligd. Het is altijd weer een grote leugen dat ijdele 
gebruik van Gods Naam. Er is hier ook een enorme hypocrisie in 
het spel. Daarom is inderdaad waar wat al eerder gezegd werd: de 
zonde van het ijdele gebruik is vooral de zonde van de christelijke 
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kerk. Wij bidden in het gebed des Heren om de heiliging van 
Gods Naam. Dat heeft Jezus ons zelf zo geleerd. Wij doen dat 
vanuit een wereld waarin Gods Naam te grabbel ligt en een kerk 
die zijn Naam verloochend en verkwanseld heeft. Daarom is het 
ook een gebed: God zelf moet zijn Naam onder ons heiligen, zoals 
Hij ook zijn Rijk doet komen en zijn wil doorzet. Dat hebben we 
te bedenken als het om het derde gebod gaat. God houdt zijn eigen 
Naam heilig! Hij laat het niet toe dat wij zijn Naam ontheiligen. 
Daarom spreekt het gebod ook van ijdel gebruik: het leidt uitein
delijk tot niets, het is een loos gebaar, het is een waan. Gods Naam 
laat zich niet ontheiligen; daar zorgt Hij zelf wel voor. Hij maakt 
zich op zijn wijze Naam onder ons en daar komen wij niet tussen 
met onze ijdelheden en zinloosheden. 

'Niets is heilig', zei Buber, 'maar alles tot heiliging bestemd'. Dat 
is het: Alles wat ons gegeven is, is 'profaan'; het is bestemd door 
ons gebruikt te worden. Het staat te onzer beschikking. Wij heb
ben dat ook nodig als mensen van vlees en bloed. Wij hebben 
voedsel, brandstof en gereedschappen nodig. Daartoe mogen wij 
de dingen van de schepping benutten. Het scheppingsverhaal is 
een enorme onttovering van de natuur! We moeten echter wel 
bedenken dat alles tot heiliging is bestemd. Dat betekent dat we 
met eerbied en respect dienen om te gaan met de hulpbronnen. 
Ons ingrijpen in de natuur heeft bij de huidige grootte van de 
wereldbevolking en de stand van de techniek zo'n omvang gekre
gen, dat we de bronnen kunnen uitputten en het milieu verpesten. 
Dan maken we de wereld voor onze kinderen kapot. Dat zou van 
geen eerbied getuigen: zo heilig je de dingen niet! Gods Naam is 
heilig en Hijzelf houdt hem ook heilig. Daarom mogen wij, in zijn 
navolging, ook de Naam heiligen. 

Het is misschien wel onze schoonste opdracht. Het betekent: Gods 
Naam voor anders houden dan alles wat ons omringt. Wat ons 
omringt is ten gebruike, maar God is God, Hij heeft ons in zijn 
dienst genomen. Hij heeft een 'totalitair' gezag over ons. Dat 
houdt in dat wij er zelf geen principes, geen absoluutheden, geen 
alleenzaligmakende standpunten op na mogen houden. Alles is 
relatiefl Over alles valt te praten! Niets is sacrosanct! Zo hebben 
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wij ook geen vaststaande normen en waarden. Er zijn wel dingen 
die gelden in onze samenleving. Anders zouden we niet kunnen 
samenwonen. Voor samenwonen zijn gewoonten nodig. Het ge
drag moet daarom genormeerd zijn. Maar die normen en die waar
den zijn niet heilig: zij veranderen mettertijd. Ook zij zijn relatief. 
Ook over hen moet steeds weer het gesprek gevoerd worden. 
Anders verstenen ze. Er zijn ook geen eeuwig ware ideeën, die 
altijd gelden en 'eeuwigheidswaarde' hebben. Onze gedachten 
moeten we ook steeds weer uitwisselen en bijstellen. Ook zij 
gelden niet voor de eeuwigheid. Ook onze macht, onze invloed 
en onze eer (ons prestige) zijn relatief; het zijn geen laatste dingen 
waar we op terugvallen en die we ten koste van alles verdedigen 
moeten. Onze naam is niet heilig, maar Gods Naam. 

Als we Gods Naam niet heiligen, gaan we altijd iets anders voor 
heilig houden. Zelfs de meest consequente relativist of scepticus 
doet dat: zij geven beide hun 'isme' nooit prijs. Om werkelijk 
democratisch te zijn en zich open te stellen voor anderen is het 
nodig dit grensgevoel te hebben, dat door de bijbel wordt uitge
drukt als eerbied voor de 'heilige Naam'. Ons denken en ons doen 
moet altijd weer halt houden voor deze grens, die God is. Juist die 
onafbeeldbare, ongrijpbare, kritische stem van de Heilige die be
vrijdt moeten we respecteren, anders zijn we 'ganz allein auf 
weiter Flur'. We stuitten dan altijd weer op onszelf als iets om 
onze laatste toewijding vraagt. We zijn dan alleen in de geschiede
nis met onszelf, met onze eigen gedachten en woorden en werken. 
Misschien is dat ook ons lot wel. We zullen soms verbeten vechten 
en dan weer berustend en gelaten zijn. Maar altijd alleen. We 
komen nooit uit boven de tweeslachtigheid van hoop en vrees. 
Tenzij wij dit grensgevoel kennen en ons vertrouwen stellen op de 
heilige Naam. Dat is een irrationele sprong, naar het schijnt. Maar 
achteraf blijkt het het enig redelijke wat je doen kunt. Werkelijk 
'christuslijk' leven is leven in de aanroeping. Het is een roepen uit 
de diepten om redding, niet van jezelf, maar van de wereld. En dus 
van jezelf voor zover je tot de wereld behoort, maar nooit los 
daarvan. Het is een onuitsprekelijk zuchten, op hoop tegen hoop. 
Dat is de heilige Geest van God in ons, die zo roept en schreeuwt. 
Die Heilige Geest is het ook die ons maakt tot wat we niet zijn: 
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mensen die de Naam van God heiligen. Je wordt door God niet 
voor onschuldig gehouden als je de Naam ijdel gebruikt, zegt het 
derde gebod. Wat de Heilige Geest aan en met ons doet, is tegelijk 
je eigen verantwoordelijkheid, want zonder dit gevoel voor de 
'grens' ben je, welbeschouwd, nergens! 
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9 Het christendom 

Het is de roeping der kerk het evangelie te verkondigen. Het zou 
niet goed zijn te ontkennen dat zij dit ook heeft gedaan. Al is er 
een kern die steeds weer terugkeert, toch heeft die boodschap door 
de tijden heen allerlei gestalten aangenomen. De accenten die 
gelegd worden verschillen nogal wat en ook de achterliggende 
theologieën zijn verscheiden. De kerk heeft zeker recht gedaan 
aan haar opdracht getuige van de waarheid te zijn. We kunnen er 
echter niet omheen vast te stellen dat er ook heel veel in door
geklonken heeft, dat niet evangelisch is. Zij is zeker bewust ge
weest dat de waarheid een persoon was en dat haar opdracht was 
'Christus' te verkondigen. Maar van een minderheidsgroep is zij 
allengs geworden tot een beduidende factor in de machtsgeschie
denis van de wereld. Haar leer werd heersend in de wereld. Dat 
betekende dat zij uitgroeide tot een levens- en wereldbeschou
wing, die niet alleen beslag legde op de geesten maar ook op de 
instituties. Rondom de kerk groeide het christendom, als belang
rijk ferment in de cultuur. Dat christendom neemt ook veel over 
uit het denken en de cultuur om haar heen en het is dus veel 
minder zuiver dan de eigenlijke boodschap der kerk. Het is een 
machtige mengvorm van evangelie en wereld rondom. De kerk is 
natuurlijk ook in haar christendom gaan 'geloven', zij heeft het als 
haar overwinning van de wereld begroet. Zij heeft de theologie 
misbruikt om het verder uit te bouwen en gestalte te geven. 

Daardoor verandert de theologie van gehalte; van theologie die de 
openbaring tracht te verstaan en zo een kritiek der prediking is, 
verwordt zij tot een levens- en wereldbeschouwing. Dat heeft de 
boodschap der kerk op den duur vervalst. Er is veel natuurlijke 
theologie binnengeslopen, veel theologie die op andere fundamen
ten rustte dan op de Naam van God. Dat heeft de kerk gemaakt tot 
een dubieuze gestalte, enerzijds verkondigster van het evangelie 
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en anderzijds instituut van de macht. Zo is ze geworden tot de 
'leugenaar' waar Barth haar voor hield. Natuurlijk is dit geen 
eindoordeel van Barth. Hij zag zeker ook de andere kant, de kant 
van de trouw der kerk aan haar getuigenis. Maar hij vond toch dat 
de kerk niet kon ontkennen in veel opzichten ontrouw te zijn 
geweest, omdat zij was uitgegroeid tot 'corpus christianum'. Het 
'corpus christianum' is het om haar eigen voortbestaan te doen en 
de macht kun je alleen behouden door compromissen met het 
bestaande te maken. Dat is dan ook gebeurd. Barth belijdt dus als 
lidmaat van diezelfde kerk schuld en dat laat hem zelf niet onge
moeid. De leugen is de christelijke, misschien beter: de christen
dommelijke zonde bij uitstek. De kerk is het veel te veel om zich
zelf gegaan en te weinig om de profetie en het evangelie. 

Wij kunnen alleen de waarheid verkondigen, als wij kritisch op 
onszelf en het eigen streven zijn. We moeten steeds weer de leugen 
bestrijden en uitbannen. Bij die zelfkritiek hoort ook het inzicht in 
de eigen leugenachtigheid. Daarover willen wij het in dit hoofd
stukje hebben. Het is de kerk en het christendom die de Naam van 
God ijdel hebben gebruikt, die de Naam hebben gelasterd en 
ontheiligd. De kerk is het getuigenis der waarheid toevertrouwd. 
Dat is haar hoge opgave, waarin zij faalt, want het is mensenwerk. 
Dit betekent niet dat er niet ook zegen op het werk heeft gerust. 
Het werk van de Heilige Geest gaat door. Maar tegelijkertijd is de 
Naam van God vaak gelasterd in de wereld, omdat de kerk niet de 
ware God maar zijn dubieuze dubbelganger had verkondigd: de 
almachtige X. 

De grootste schandvlek die op de kerk ligt is haar 'antisemitisme'. 
Hoewel de term betrekkelijk jong is en eigenlijk op het op racisme 
gegronde antisemitisme slaat, gebruiken wij hier de term wijder. 
Het is reeds begonnen waar men de binnenjoodse discussie in het 
Nieuwe Testament tot een anti-judaïsme maakt. Daar komt dan 
een diastase uit voort die onoverkomelijk is. Dat gebeurt waar de 
kerk in plaats van Israël de 'verkiezing' claimt, alsof de verkiezing 
van God op haar was overgegaan en wat de joden betreft niet 
onberouwelijk zou zijn. Dat de heidenen door Christus mogen 
geloven medeverkoren te zijn, is niet onbijbels en ook niet 'on-
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joods' gedacht. Dat Paulus stelt dat ze 'onbesneden' die status 
krijgen is een heel grote uitdaging aan het jodendom. We hoeven 
daar geen doekjes om te winden. Er is een geweldige discussie aan 
ontsprongen. Maar ook dat is nog een binnenjoods, zij het hoog
oplaaiend gesprek. Het christendom gaat echter veel te ver als het 
beweert dat de verkiezing van Israël op de kerk is overgegaan. 
Hier ligt duidelijk een wortel van een anti-joodse gezindheid, die 
zich in de geschiedenis op een verschrikkelijke wijze gewroken 
heeft. Dat overnemen van de erfenis van het jodendom (met uit
sluiting van de joden) heeft te maken met wat we boven zeiden: 
het christendom begon zijn macht te vestigen. We hebben hier te 
doen met de belangrijkste ontheiliging van de Naam, die het 
christendom op zijn geweten heeft. Misschien is een samenoptrek
ken met de synagoge historisch onmogelijk geweest. Maar in ieder 
geval had de kerk haar afkomst niet mogen vergeten en had ge
richt moeten blijven op de relatie met haar wortels. We hebben het 
na Auschwitz pijnlijk leren beseffen, althans sommigen van ons. 

Dat het in het antisemitisme altijd ook om een protest ging tegen 
de God van Israël die in de geschiedenis handelt en zijn voorne
men volvoert, blijkt ook als we naar de godsleer van het christen
dom kijken. Van de strijdbare monolatrie van het Oude Testament 
moet men niets meer hebben en vervangt haar door een op de 
filosofie gebaseerd monotheïsme. De kerk heeft altijd meer be
langstelling voor de God van de filosofen getoond dan voor de 
God van Israël. Al spoedig wordt de God van Israël afgeschilderd 
als een toornige God, die de vaderen bezoekt aan de kinderen. De 
God die gerechtigheid is, omdat hij de zonden wreekt. De ironie is 
dat men daarmee een romeins justitiabegrip op God toepast dat 
niets te maken heeft met wat in tenach tsedaka heet. De belang
rijkste eigenschap van de godheid der kerk is daartegenover zijn 
providentia (voorzienigheid), een term ontleend aan de stoa. God 
wordt dan veeleer een exponent van de geschiedenis dan dat Hij 
zich door zijn handelen in de geschiedenis openbaart. Dat leidt dan 
weer tot allerlei onbijbelse vormen van theodicee, waarin op aller
lei wijze de voorzienigheid Gods en zijn wereld bestuur worden 
gerechtvaardigd met theorieën die als twee druppels water lijken 
op de 'theologieën' van de vrienden van Job. Zo ontstaat naast de 
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openbaringstheologie een hele natuurlijke theologie, die daarmee 
in strijd is, maar er toch mee verbonden wordt. Die verbinding 
leidt tot een overwoekering van de bijbelse theologie door deze 
natuurlijke theologie. Bij zo'n overwoekering legt dan altijd de 
openbaringstheologie het loodje, want alles wat openbaringstheo
logisch gezegd wordt, neemt de kleur aan van de natuurlijke 
theologie en wordt erdoor vervalst. 

Ook is er een ChristuscuItus ontstaan, die van Jezus een halfgod of 
god maakt. Jezus wordt zo hoog op de troon en het altaar geheven 
dat Hij onherkenbaar wordt. Hij wordt tot een 'Kultheros', aan 
wie geen enkele trek van de zoon van Israël, de zoon van David 
die hij oorspronkelijk was, meer te ontdekken valt. Er werd daar
bij een grote nadruk gelegd op de plaatsvervanging, het 'vicariaat' 
(in een onbijbelse zin). Hij heeft genoegdoening gegeven aan de 
gerechtigheid en de eer van God, Hij heeft voor ons de vergeving 
verworven door zijn dood, en wij krijgen die genade door het 
sacrament ingestort. Dat is niet allemaal onwaar, maar toch komt 
zo de navolging van de Messias in het gedrang. Zo ontstond wat 
Bonhoeffer noemde de 'billige Gnade'. Dat het juist de 'plaats
vervanging', in de zin van het borg staan voor, het zich inzetten 
ten bate van de naaste, is die ons is voorgedaan, ging daarbij totaal 
teloor. Natuurlijk heeft Hij die weg gebaand en deed het in zo
verre ook voor ons. 

Het Nieuwe Testament werd geïsoleerd van het Oude gelezen. 
Het gevolg is altijd dat het als een veel spiritueler en verinnerlijk
ter boek ging gelden, waarin de liefde als (abstracte) idee werd 
geleerd. Adolf von Harnack is zelfs zover gegaan dat hij het hele 
Oude Testament wilde afschaffen! Ook hierin is een zeker anti
semitisme te herkennen. Niet alleen werd de boodschap zo ver
geestelijkt, maar ook verinnerlijkt en vooral ook geprivatiseerd. 
De theocratische droom van het Oude Testament gaat teloor. Die 
droom is altijd, ook in Israël, de profetische droom van een kleine 
minderheid geweest, waaruit een uiterst kritische houding tegen
over de politiek voortkwam. Het wonder van het Oude Testament 
is dat juist dit minderheidsboek bewaard is gebleven, waarin de 
grote koningen worden kleingemaakt en de kleine groot. De hele 
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politieke strekking van profetie en evangelie wordt verloochend 
in die vergeestelijking en verinnerlijking. De boodschap wordt 
stichtelijk opgevat en zelfs het woord stichtelijk verliest zijn oor
spronkelijke zin: het slaat op het innerlijk van de mens en niet 
meer op de opbouw van de gemeenschap. Zo is de kerk het 
getuigenis omtrent de God van de Exodus aan de wereld schuldig 
gebleven. . 

De geschiedenis van het christendom is eigenlijk vol verlooche
ning van deze bijbelse God, die wordt ingeruild tegen andere 
goden en die andere worden genoemd met zijn Naam. Dat heet 
in de tora ijdel gebruik van Gods Naam. Het gevolg is dat de 
Naam om der wille van het christendom ook in de wereld gelas
terd werd. Toen men de God van de natuurlijke theologie ging 
ontkennen, werd ook de gans Andere geloochend, want die was 
tot onherkenbaarwordens toe met de God der filosofen vermengd 
geraakt. Het atheïsme is wezenlijk gericht tegen de almachtige X, 
die alles wat in de geschiedenis gebeurt zo gewild heeft, want God 
kan alles, wil alles en doet alles. En zo raakt het atheïsme ook de 
bijbelse God kwijt, die heel anders is, maar door de kerk is ver
valst tot wat de atheïst verwerpt: de God der natuurlijke theolo
gie. De kerk wordt in het atheïsme met zijn eigen leugen gecon
fronteerd. De knoop is bijna onontwarbaar geworden: De religie 
vervalst de profetie en het evangelie, zij vervalst God, en het 
atheïsme verwerpt op zijn beurt weer die God, maar blijft geloven 
in de waarheid van de religie (waardoor het ook altijd op de wip 
blijft zitten) en verspeelt daardoor ook de bijbelse God. De groot
ste schuldenaar is daarbij het christendom, die de Naam van God 
niet heeft geheiligd, maar ijdellijk gebruikt. 

Zo stelt ons het derde gebod de vraag naar de integriteit van ons 
geloof. Alle schizofrenie tussen woord (genade) en daad (navol
ging) wordt door het derde gebod ontmaskerd. Het enige bewijs 
dat wij de waarachtige God willen eren, is de naaste lief te hebben 
om zichzelf. Niet om een wit voetje te halen bij de voorzienige 
God, die alles doet zoals het geschiedt. Luther had niet helemaal 
gelijk toen hij vroeg: 'Wie krieg' ich einen gnädigen Gott?' Dat is 
te narcistisch, te veel op zichzelf gericht, volgens Barth. Er is een 
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politiek-sociale dimensie die zo dreigt overgeslagen te worden. 
Maar Luther had voluit gelijk toen hij zei, dat goede werken niet 
bestaan omdat ze verdienstelijkheid bij God suggereren. Hij wilde 
dat de mensen de naaste zouden beminnen alleen maar omderwille 
van die naaste zelf. Luther wilde het gewone leven, in zijn secula
riteit, tot zijn recht doen komen. Hij wilde dat mensen midden in 
de wereld met elkaar in liefde zouden leven, zonder enige bijge
dachte aan verdienste voor God. Liefde die de ander bemint zoals 
die is. Dat is, volgens hem, navolging van God, die heeft immers 
ook zo lief. Wie de naaste echt bemint, heeft God lief. Daar ligt het 
enige bewijs. Als we Gods naam niet ijdel willen gebruiken moe
ten we Hem onze God laten zijn en doen zoals Hij, volgens het 
oude verhaal, gedaan heeft. Hij gaat met ons mee door de geschie
denis, sprekend, handelend en Hij is grondeloos in ons midden, 
Hij is in volle vrijheid onze God, Hij en geen ander, Hij is louter 
woord en belofte, niet af te beelden, Hij is Hij ... en wie Hem 
stoort zo onze God te willen zijn, ontheiligt zijn Naam. Maar wie 
hem navolgt, heiligt het leven. Hij gaat liefhebben om niet! 
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10 Het vierde Gebod: Sabbat vieren 

Gedenk de sabbatdag, dat ge die heiligt; zes dagen zult gij arbeiden en al uw 
werk doen; maar de zevende dag is de sabbat van de Here, uw God; dan zult gij 
geen werk doen, gij noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch 
uw dienstmaagd, noch uw vee, noch de vreemdeling die in uw steden woont. Want 
in zes dagen heeft de Here de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin 

is, en Hij' rustte op de zevende dag; daarom zegende de Here de sabbatdag 
en heiligde die. 

(Wat gij zult gedenken dat gij dienstknechten in het land Egypte geweest zijt, 
en dat de Here, uw God, u vandaar heeft uitgeleid met een sterke hand en met een 

uitgestrekten arm; daarom heeft u de Here, uw God, geboden de sabbatdag 
te houden) 

Gedenken is één van de mooiste woorden uit de bijbel. Het is veel 
meer dan ons herdenken. Wij herdenken de doden, wij herdenken 
de bevrijding. Dat is goed, want vergeten zou verkeerd zijn. Wij 
staan er één keer per jaar stil bij, dat er velen zijn vermoord en 
omgekomen, verzetsstrijders, maar ook joden en zigeuners. Wij 
herdenken hen. Wij brengen sommige van hun namen in onze 
herinnering terug. Wij zijn twee minuten stil en vervolgen onze 
weg. Het is lang geleden en, zeker, het raakt ons nog: Voor wie 
het meegemaakt hebben staan die vijf oorlogsjaren diep in hun ziel 
gegrift. Wij zijn er nog altijd dankbaar voor dat het verleden tijd 
is. Dat drukken wij op de vijfde mei uit door de bevrijding te 
herdenken. Wij laten de verschrikkingen nog eens door ons heen
gaan. Het is gelukkig voorbij. Daarmee hebben wij de doden en de 
bevrijding herdacht. Toch is het bijbelse gedenken meer dan dit 
herdenken. En het is eigenlijk te hopen dat dit element er ook bij 
komt als wij herdenken. Als de bijbelse vrome gedenkt, denkt hij 
aan het verleden en wordt daarin het handelen van God indachtig. 
Dan wordt hij de actualiteit voor het heden en ook de strekking 
voor de toekomst bewust van de dingen die eens geschied zijn. 
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Het verleden is in zoverre niet voorbij, niet onveranderlijk ver
leden tijd, als God de God van de geschiedenis is: hij heeft toen 
gehandeld en is nog altijd dezelfde. De verwachting van Gods 
grote daden wordt wakker gemaakt door het gedenken. 

De uitdrukking gedenken wordt in het Oude Testament in de 
eerste plaats van God gebruikt. God zelf gedenkt zijn daden van
ouds. God zelf gedenkt zijn verbond met de mensen. Veel is 
geschied wat God die dingen zou kunnen doen vergeten: veel 
onrecht, veel afval. Maar God kan zijn eigen 'verleden' niet ver
geten, want het is zijn heden. In het gedenken blijkt God trouw 
aan zichzelf te zijn. Daarom roept de bidder ook: Heer, gedenk! 
Dat vraagt de mens in het psalter dan ook aan God: Gedenk! God 
mag niet vergeten wie Hij was, opdat Hij blijve wie Hij was. Hij 
was wat Hij is en zijn zal. Om Gods trouw aan zichzelf wordt 
gebeden. 
Daarmee correspondeert een gedenken van Israël aan Adonai. Het 
gedenkt het bevrijdend heilshandelen van God in het verleden en 
houdt dat aan God voor. Een prachtig voorbeeld hiervan is Psalm 
77, waar de dichter zegt: 'Dit krenkt mij dat de rechterhand van de 
Allerhoogste verandert! God vergeet genadig te zijn! En daarop 
antwoordt hij zelf: 'Ik zal de daden van de Heer gedenken, geden
ken zijn wonderen vanouds.' Zo houdt hij, de daden Gods geden
kende, die daden aan God voor opdat ook Hij zou gedenken. Het 
is een opnieuw actueel maken van het verleden. 

Zo staat hier: gedenkt de sabbatdag! Het was immers de zevende 
dag waarop God gerust heeft. Die zevende dag mag nooit worden 
vergeten, die blijft actueel. Het blijft de dag waarop God gerust 
heeft van zijn scheppingswerk, dat hij zeer goed genoemd had. De 
gedachtenis daarvan kan alleen voltrokken worden als de mens op 
die dag ook rust en de goedheid van de schepping tot zich laat 
doordringen. De zevende dag was de eerste dag die de mens heeft 
meegemaakt, zij werden immers op de zesde dag geschapen. Zo 
althans luidt het oude verhaal. Zij mochten hun existentie dus 
aanvangen met rust, niet met noeste arbeid, maar met rusten in 
het volbrachte werk van God, waarvan geschreven staat dat het 
zeer goed was. Er mogen schaduwkanten aan de schepping zijn, 
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want God heeft haar gewonnen op de chaos, waar zij boven blijft 
zweven. Maar God is goed en houdt haar opgeheven. God neemt 
rust en de mens mag ook rusten: de schepping is goed. Met 
schaduwkanten en al is zij goed. Sabbat vieren is dit beseffen en 
gedenken. Zo is het nog altijd. Noeste arbeid is nodig, anders zal 
de mens niet leven. Inderdaad dwingt de levensnood hem ertoe: er 
moeten doorns en distels verwijderd, er moet landbouwgrond 
vrijgemaakt, gezaaid en geoogst worden. Anders komt de mens 
om. Zeker! Maar het is geen eerste waarheid en ook geen laatste. 
Dat is dat de schepping goed is. Het gaat niet om de arbeid, maar 
om de rust: je mag zitten onder je vijgeboom en het glas heffen. 
De sabbatdag wordt 'gedacht', dat wil zeggen: hij heeft een strek
king ook voor de toekomst. Als we sabbat vieren vangen we in dit 
leven reeds de eeuwige sabbat aan (Heid.Cat. antw.l03). Ooit zal 
alle vervreemdende arbeid zijn opgeheven, dan zullen we rusten. 
Daarvan spreekt ook de brief aan de Hebreeën: Er blijft een 
sabbatsrust over voor het volk van God (Hebr.4:9). Dat is de 
eschatologische strekking van dit gedenken. Het rusten van God 
is het zegel der voleinding: we gaan af op de eeuwige rustdag en 
niet op de eindeloze werkdag. 

De deuteronomistische motivatie van het sabbatsgebod is anders 
maar wezenlijk niet verschillend van die van exodus: 'Gij zult 
gedenken dat gij slaven in het land Egypte geweest zijt en dat de 
Heer uw God u vandaar heeft uitgeleid.' De Israëlieten moeten 
altijd maar weer bedenken bevrijde slaven te zijn. Zij mogen nu, 
wat ze als slaaf nooit mochten: rust nemen. In Egypte was het 
altijd werken geblazen en als je moe werd, werd je afgeranseld. 
Van rust is daar nooit sprake geweest. Die krijgen ze nu. Zeker, ze 
moeten ook nu nog werken, de levensnood vergt het, maar één 
dag in de week mogen ze rusten, wat het ook kost. Rust nemende 
onderhoud je de sabbat en gedenk je de Bevrijder. Je komt die dag 
tot jezelf en je komt tot God. Het is de zin en de kern der dagen. 

Die twee motivaties van de sabbat zijn wezenlijk niet verschillend. 
Het scheppingsverhaal wil niet anders zeggen dan dat de God
Bevrijder, de Exodusgod ook de schepper is: Hij heeft de wereld 
goed gemaakt. Goed betekent: geschikt om het huis der mensen te 
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zijn, geschikt voor het verbond van God en mens, geschikt voor 
de geschiedenis van bevrijding die God met de mens aangaat. Het 
betekent geenszins dat de schepping geen schaduwzijden zou heb
ben. Die heeft ze wel. Maar juist met schaduwen al heeft ze deze 
geschiktheid. Zij is goed om het toneel van de bevrijdingsgeschie
denis te wezen. Als God dus rust na het scheppen van deze wereld, 
rust Hij ook van de bevrijding en zegt: schepping is bevrijding en 
daarom goed. God rust, dat wil niet zeggen dat God van nu af aan 
een altijd rustende God is (een deus otiosus). Hij sluimert noch 
slaapt, de bewaarder van Israël (Psalm 121 :4). Hij blijft de waak
zame God van het verbond. Maar Hij ziet terug op wat Hij deed 
en zegt: Het is goed. Hij neemt een dag rust. En de mensen 
moeten Hem daarin navolgen. 

Jezus heeft kort en bondig gezegd, dat de sabbat er voor de mens 
was en niet de mens voor de sabbat. Hij heeft ertegen geprotes
teerd dat voor sommige joden, zeker niet voor alle, de sabbat een 
dag was geworden waarop je vrijheid tot een verdrukkende plicht 
was geworden. Hij wilde die dag werkelijk een dag van vrijzijn 
doen wezen. Vrij zijn betekent juist: geen verplichtingen hebben. 
De agenda moet die dag leeg zijn. Je geniet van het vrij zijn en zo 
doe je het enige waarmee je God kan behagen. God ziet graag vrije 
mensen. 

Daarom is het houden van de sabbat ook de enige wijze waarop 
we God kunnen eren en grootmaken. De sabbat is ook een dag 
van humaniteit. Dat is niet iets anders maar hetzelfde. God wil 
humane mensen, die weten dat werken niet het enig zaligmakende 
is. Hij wil dat we tijd voor elkaar hebben en ons aan elkaar wijden. 
Eén ding mag op de sabbat niet en dat is slaven en sloven. Het is 
verboden vervreemdende arbeid te verrichten. De wereld is daar
van, helaas, nog vol, maar laten we één dag in ieder geval uitzon
deren, de sabbat, waarop we dat niet doen. Eén dag kun je het wel 
laten. Dat moet mogelijk zijn. 

De sabbat is voor Israël tamelijk kostbaar geweest, die rustdag, 
waarop het werk bleef liggen. Economen zullen zeggen dat het 
eigenlijk niet gaat. Toen zeker niet en nu ook niet. Er moet vier-
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entwintig uur dag en nacht gewerkt worden! Dan zijn we dus 
terug in Egypte! Hoe dan ook, we moeten één dag niets doen en 
ons nooit laten dwingen tot continu-arbeid. Hoe we dat ook 
vormgeven in onze moderne wereld, deze pauze moet worden 
ingelast. De mens mag niet meer worden wat hij was en op vele 
plaatsen nog is: slaaf. Maar dat is ook het enige dat niet mag. 
Verder mag alles! Gelukkig ligt de tijd achter ons dat we elkaar 
terroriseerden met de vraag wat er allemaal verboden was. Het 
moet een vreugdedag blijven! Een dag waarop zelfs Isaäk uit de 
augurkenkraam een koningskind is. Die beleving van vrijheid 
hoort er te zijn op de sabbat. De mens is vrij, hij is werkelijk slaaf 
àfl Hij mag er zijn. Zelfs te zeggen dat de sabbat er is om 'naar de 
kerk te gaan' is onjuist. Daarvan spreekt het gebod niet. Het is 
misschien niet onverstandig om het te doen, het is zelfs heel goed, 
maar niet geboden. Het gaat om de vrijheid en nergens anders om. 
Gedenken moet je dat je slaaf geweest bent. Dat geeft aan de 
vrijheidsbeleving een bepaalde kleur: slaaf gewéést! Het is een 
wonder dat je nu vrij bent, want dat was niet altijd zo. Er is een 
hang in je naar de slavernij en zijn vleespotten. Je kunt erin terug
vallen. Wees in godsnaam de vrije mens die je geworden bent. Sta 
rechtop en durf te zijn! 

Het gebod is als een infinitivus, zonder genus, geformuleerd: de 
vrouw is dus in het gebod begrepen. Vandaar dat zij ontbreekt bij 
die verder genoemd worden: de zoon en de dochter, de dienst
knecht en de dienstmaagd, de vreemdeling, maar ook het rund, de 
ezel en het overig vee. Het hele huis mag rusten en vrijzijn. Be
langrijk is ook dat de vreemdeling, de ger, in de rust mag delen. 
Ook hem mag geen arbeid worden opgedragen. Het werk mag op 
hem niet afgewenteld worden. Hij hoort ook in de sabbatsgemeen
schap. De tora is inderdaad wat Miskotte noemde: een magna 
charta der humaniteit. Meer nog: ook de huisdieren mogen rusten. 
Ook zij mogen delen in dat wonderlijke ritme der zeven dagen. 

Zo is de sabbat algemeen en haar strekking is wereldwijd: zij is er 
ook voor de volken (Jes. 56:1-8). De sabbat is een aparte dag, een 
heilige dag; het is de dag waar je de hele week naar verlangt. Het is 
de zin der dagen: op die dag blijkt waartoe de mens is geschapen, 
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niet om te werken (dat is een noodzakelijk kwaad, om zo te 
zeggen), maar om te zitten onder zijn vijgeboom en te rusten in 
Gods volbrachte werk. Geen werk heeft een mens ooit gerecht
vaardigd. Op de sabbat mag hij rusten om indachtig te worden dat 
God hem een eeuwigheid is voor geweest: hij mag er zijn, rechtop 
en vrij voor het aangezicht van zijn God. 

Een mens leeft tussen geboorte en dood. Hij leeft in de tijd. De tijd 
begint en eindigt. Hij is tijdelijk. Het is de mens gezet te sterven. 
Het leven is kort, zeker als we terugblikken. Het leven verglijdt 
tussen de handen als zand. De mens probeert de vlietende dag vast 
te houden, maar het lukt hem niet. De tijd gaat onherroepelijk 
voort. Het leven is vaak ook jachtig, vooral de werkdagen. We 
jagen doelen na, meestal niet die van onszelf, maar die ons opgelegd 
zijn. Hoe komt een mens eigenlijk ooit tot rust, tot bezinning, tot 
inkeer, tot verwondering en tot dankbaarheid? Alle dingen, zegt 
Prediker, hebben hun tijd: er is een tijd om te baren en een tijd om te 
sterven, een tijd om te planten en een tijd om te wieden, een tijd om 
te doden en een tijd om te helen, een tijd om te breken en een tijd om 
te bouwen, een tijd om te wenen en een tijd om te lachen, een tijd 
om te omhelzen en een tijd om te onthouden, een tijd om te zoeken 
en een tijd om te verliezen, een tijd om te zwijgen en een tijd om te 
spreken, een tijd om te beminnen en een tijd om te haten, een tijd 
van oorlog en een tijd van vrede ... en zo is er ook, kunnen wij 
toevoegen: een tijd om te werken en een tijd om te rusten. De 
sabbat zet ons in de tijd: we zijn niet eeuwig. De sabbat is de 
besnijdenis van de tijd. Het is een kerf in de voortgang der dagen. 
We kunnen ons niet aan de voortgang van de tijd onttrekken. We 
zijn het uiteindelijk zelf die voorbijgaan. Maar wat er wel mag zijn 
is een ritmiek. Temidden van veel gejacht, veel vervreemdende 
arbeid, veel kwaad en kwalijk werk, veel al te grote nijverheid is er 
ook elke zevende dag, rust: gelegenheid in te keren, de dankbaar
heid te hervinden. Je mag dan tot jezelf komen en stil zijn in 
verwondering over je gratuite bestaan. Een dag om God te danken. 

Zo'n dag mag de zevende dag zijn. Eén dag per week leef je 
helemaal uit de belofte van deze God, leef je van zijn goedheid, 
op de bonnefooi en dan grijp je vooruit op zijn toekomst: de 
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eeuwige sabbat. Dan rust je 'uit' van de voorbije week, maar 
vooral ook rust je je 'toe' tot de volgende week. Deze rust (deze 
toerusting) is wat de vaak zo zinloze dagen zin geeft. Op de sabbat 
is het even zoals het wezen moet. Het is een grote lust, je proeft dat 
de Heer goed is en het zou eeuwig mogen duren. Vanwege deze 
ure der vrijheid neem je 's levens last weer op je. Deze dag maakt 
alles goed. We verlangen naar deze dag als een voorsmaak van het 
Rijk dat komt, de uiteindelijke dag der ruste. 
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11 De zorg 

In de wetenschap staat een gedeelte van de Bergrede (Matth. 6:25-
34) wel bekend als de galilese idylle. Jezus predikt daar de onbe
zorgdheid die weinig past bij zijn latere lijden en sterven. Daarom 
rekent men deze woorden van Jezus vaak tot de eerste, de Galilese 
tijd, waarin hij die onbezorgdheid nog zou gekend hebben. Dat 
lijkt mij niet juist. Galilea was in Jezus' tijd helemaal niet zo 
idyllisch als men ons wil doen geloven. De hele oudisraëlitische 
structuur, het systeem van voorvaderlijke erfdelen, was wegge
vaagd door grootgrondbezit, voornamelijk in handen van buiten
landers. De gelijkenissen van Jezus halen hun thematiek wel eens 
uit deze toestanden. Die buitenlandse heren plachten het volk uit 
te buiten en te knechten, zodat zij inderdaad een schare van ver
moeiden en beladenen vormden. Er waren ook zeer veel werk
lozen, die zich als dagloner op de markt trachtten te verhuren. 
Voor een idylle van onbezorgdheid is er in het Galilea van Jezus' 
dagen geen plaats. Daarmee zeg ik niet, dat er in de tweede periode 
van Jezus' omwandeling wel plaats voor zou zijn. Dat is ook niet 
het geval. We zullen Jezus' woorden niet vanuit de situatie waarin 
hij is kunnen verklaren. Het zijn eerder woorden die dwars staan 
op wat hij ondervindt. Jezus weet heel goed dat er voor eten en 
drinken en voor kleding gezorgd moet worden. Hij weet heel 
goed dat wie niet werkt ook niet zal eten. Noeste vlijt en veel zorg 
zijn nodig! 

Toch weet hij ook dat er een grens aan het zorgen is. Die grens 
wordt juist goed gevoeld door mensen die niet zorgen kunnen en 
zich dus ontzettende zorgen maken: de armen en geringen, de 
werklozen, de vermoeiden en beladenen. Zij weten dat je met al 
je zorgen geen el aan de levenslengte toevoegt. Jezus is één van 
hen: hij deelt hun lot, hij leeft hun leven. Hij heeft dat ook gezegd: 
'Vossen hebben holen, vogelen des hemels nesten, maar de Zoon 
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des mensen heeft geen hol of nest waar hij zijn hoofd kan neerleg
gen (Matth.8:20)'. Hij weet dus zeer wel van het verdriet en de 
eenzaamheid van de mens die geen huis heeft. Hij kent het zwer
versbestaan. Daarover mag geen twijfel zijn. Jezus predikt onbe
zorgdheid en niet zorgeloosheid. Hoewel het tweede woord in het 
moderne Nederlands helaas de betekenis van het eerste krijgt, 
gezien advertenties als: een zorgeloze vakantie, moeten we dat 
scherp onderscheiden. Juist wie niet zorgeloos is en voor de 
vakantie voor alle dingen gezorgd heeft, kan zijn vrije dagen 
onbezorgd genieten. Om die onbezorgdheid gaat het. Daarbij is 
voorondersteld dat het mensenkind het vaak minder heeft dan de 
vossen en de vogels. Zij hebben wat het mensenkind vaak niet 
heeft: holen en nesten. Hoe kan Jezus dan hier zeggen, dat de 
mensen de vogels en de lelies te boven gaat? Dat zegt hij dwars 
tegen die andere ervaring in! Hij zegt: Uw hemelse Vader weet dat 
gij dit alles behoeft. Voor God is het anders dan in de werkelijk
heid blijkt. En daarom mag je geloven dat het je allemaal geschon
ken zal worden. Daarom mag je eerst het Koninkrijk en zijn 
gerechtigheid zoeken en erop vertrouwen dat het overige je in de 
schoot zal worden geworpen. Is dat reëel? Ja, dat is veel reëler dan 
door te gaan met bezorgd te zijn (of je nu werken en zorgen kan of 
niet), want je lost er niets mee op. Pas als je de gerechtigheid van 
het Rijk zoekt, kan het goed komen in de wereld. Doe dat dus 
allereerst en wees wat voedsel en kleding betreft in die tussentijd 
maar zo onbezorgd mogelijk. Bedenk maar, dat het voor God 
anders is dan het in deze wereld lijkt. En dat dit eens zal blijken. 
Zoek de vrede en de gerechtigheid van het Rijk. Sabbat-vieren 
betekent ook: bevrijd worden uit de zorg voor de existentie. We 
proberen altijd weer ons in te dekken en te verzekeren tegen de 
dreiging van de toekomst. Dat is niet ten onrechte. Maar het 
gevaar is dat je je er blind op staart en dat leidt tot niets. Als Jezus 
zegt: 'Wees niet bezorgd', dan betekent dat: 'vier sabbat!' Heideg
ger heeft gesteld dat de zorg als de eigenlijkste 'existentiaal' (= 
wezenskenmerk) van het mens-zijn moet worden beschouwd. Als 
'zijn ten dode' is het menszijn gekenmerkt door angst en zorg. 
Filosofisch zou ik hem niet willen bestrijden. Maar hij heeft zelf 
ook gezegd: de theologen moeten hun eigen existentialen vast
stellen. Nu, dan geloof ik, dat, dieper nog dan zorg en angst, in 
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de mens de dankbaarheid gevonden wordt. Heel diep in ons (nog 
onder de angst en de zorg) steekt deze dankbare verwondering dat 
we er zijn mogen in volle vrijheid. Deze onbezorgdheid komt over 
ons als we echt sabbat vieren. De sabbat is het feest van de vrijheid 
en de viering van de dankbaarheid in een wereld van zorg en 
angst. Op de sabbat komen we eindelijk tot ons recht. We worden 
ontslagen van zorg en angst die we onze wezenskenmerken ach
ten. We ontwaken tot onbezorgde verwondering en dankbaar
heid. We zijn slaaf geweest en nooit helemaal losgekomen van 
het Egypte dat achter ons ligt. Het werkt na in onze angsten en 
zorgen. Die komen we dan van ons uit ook nooit helemaal te 
boven. 

We denken nog altijd dat we produktief moeten zijn en effectief 
moeten handelen. Nog steeds heerst onder ons de ideologie van de 
prestatiemaatschappij. Men zegt zelfs (ik geloof niet terecht) dat 
dit ons 'calvinisme' zou zijn. Als produktiviteit het één en het al 
wordt, dan raken we in een gevaarlijke ééndimensionaliteit. Die 
produktiviteit gaat ons helemaal in beslag nemen. Alles wordt 
erop gericht. Zelfs beeldende kunst, literatuur en muziek worden 
ervan afhankelijk, terwijl zij toch bij uitstek van de gratuïteit van 
het bestaan mogen getuigen. De mens zelf wordt niet meer gezien, 
maar ondergeschikt gemaakt aan wat hij presteert. Is hij oud of 
gebrekkig, dan is hij improduktief en dus afgeschreven. Eigenlijk 
is gebeurd, wat het calvinisme juist als de oerzonde bij uitnemend
heid heeft gezien: de prestatie van de mens is tot werkgerechtig
heid geworden. Zij moet alles wat de mens is en zijn zal recht
vaardigen. Hij is niet meer wat hij is, maar wat hij maakt en doet. 
Het moet echt sabbat worden over onze cultuur (of wat ervoor 
doorgaat): succes is geen zegen (al dachten de nazi's van wel). Van 
deze uiteindelijk alles verwoestende ideologie mogen we ons, 
krachtens de sabbat, verlost weten. In het Rijk van God zal zij 
ook definitief tot het verleden behoren. 

Bedenken we echter dat deze ideologie niet alleen onze geesten 
beheerst, maar ook werkelijkheid is geworden onder ons in de 
vorm van de industriële maatschappij. Wij hebben met elkaar de 
produktie in onze samenleving op de troon gezet. Ik wil de rela-
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tieve noodzaak daarvan niet ontkennen: bij de huidige wereld
bevolking is een groot technisch vermogen en een goed ontwik
kelde nijverheid van het hoogste belang. Maar het is onvoldoende. 
Dat blijkt ook want we voeden hen bij lange na niet allemaal; de 
meesten lijden honger. Hoe komt dat? Omdat we door onze 
industrie alleen maar het kapitaal willen vermeerderen, omdat we 
alleen maar achter winst en rendement aanzitten. Het is die eigen
aardige wildgroei van de 'vrije' - ondernemingsgewijze produktie 
die ons de gerechtigheid en daardoor ook de vrede doen missen. 

'Vrijheid' betekent hier: de vrijheid van het individu om zijn eigen 
geluk te zoeken en zich te ontplooien. Dat doet hij door onder
nemingen te stichten en winst te maken. Hij maakt wat de markt 
vraagt. Maar de markt wordt bepaald door koopkracht en niet 
door behoefte. Zo produceren wij maar, zonder ons af te vragen, 
wat de wezenlijke behoeften van de mensheid zijn. Ook hiervan 
kan de sabbat ons bevrijden. De joden zeggen wel eens en ze 
hebben geen ongelijk: Als we eenmaal echt sabbat zouden vieren 
zou het messiaanse rijk gekomen zijn. We schenden evenwel de 
sabbat door onze prestaties en produkties voor onze rechtvaardi
ging te houden. De sabbat wijst heen naar Gods 'heilsbedoelen': 
de vrede en rechtvaardigheid van zijn Rijk. Dat kunnen wij zelf 
nooit produceren. Dat kunnen wij door onze prestaties niet nader
bij brengen. Daar kunnen wij in stilheid alleen maar op hopen: het 
is in Gods hand. Dat mogen wij, niet zorgend maar rustend, waar 
laten zijn op de sabbatdag, die wij christenen vieren op de dag des 
Heren. Ja, de Dag des Heren! 
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12 Vijfde Gebod: Vader en moeder eren 

Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de 
Here, uw God, u geven zal. 

De belofte, die aan het vijfde gebod verbonden is, geldt ongetwij
feld voor de ganse tien geboden, maar is zeker het opschrift boven 
de tweede tafel (zoals uit Deuteronomium 6:3 blijkt). Je zult 
langer leven in het land van de belofte als je je houdt aan deze 
aanwijzingen, niet alleen langer maar ook beter en vreedzamer. 
Het is nodig je aan deze geboden te houden wil je van het beloofde 
land maken wat ervan te maken is. Wie ze overtreedt verkort het 
leven; wie ze veronachtzaamt, maakt het samenleven kapot. De 
geboden zijn apodictisch geformuleerd en dat heeft zin; God zegt: 
laat dat! Ze berusten ook op het absolute gezag van Adonai. 
Daaraan is geen twijfel. Toch hebben ze tegelijkertijd iets 'utilis
tisch'. Er is een belofte aan verbonden die ook een gevolg is van 
de gehoorzaamheid: een lang en vreedzaam leven in het land. Het 
heeft ook nut, het heeft ook zin de geboden te doen. Het is wel zo 
dat God beveelt en de mens maar heeft te gehoorzamen. In zo
verre zijn de geboden inderdaad autoritair. Maar tegelijkertijd is 
God de Bevrijder, de God van het verbond, de God van mensen 
en dat betekent dat het Hem ook om de mens, om zijn leven en 
zijn toekomst te doen is. De autoritaire geboden zijn dus ook weer 
niet zo autoritair als ze eruit zien. Het is alleen zo, dat je het 
gelukkige leven en het vreedzame samenleven verspeelt als je de 
geboden niet onderhoudt. 

Men heeft er in Middeleeuwen over getwist of God gebiedt omdat 
het goed is of dat het daarom goed is. In het eerste geval rijst het 
goede (als essentie) nog boven God uit; in het tweede geval is hij 
puur wil (voluntaristisch). Het is een vraagstelling die aan de 
bijbel vreemd is. Zij is opgelegd door grieks filosofisch denken. 
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Daarmee wil ik de vraag niet afdoen, maar wel plaatsen in het 
klimaat waarin zij thuishoort. In het Oude Testament is God 
eenvoudig de schepper en bewaarder van het goede leven. God is 
de God die meetrekt met zijn volk, die met hen is en hun voorgaat 
naar de vrijheid. Alleen wanneer het volk bij hem blijft, zal het het 
goede en lange leven vinden. En zo is hij ook in zijn gebieden, dat 
autoritair is omdat vrijheid en goed samenleven ermee gemoeid 
zijn. Hij gebiedt wat bevrijdend is en bevrijdend werkt. Hij wijst 
de wegen naar het goede leven en samenleven op aarde, in vrede 
en gerechtigheid. Zijn geboden zijn op verlenging van het leven, 
op welzijn in het land, op voorspoed van het volk en op een 
vreedzame toekomst gericht. Het autoritaire van het gebod wijst 
dus niet in voluntaristische richting. Maar het goede rijst ook niet 
boven God uit. Hij is het inbegrip van het goede: God is goed, 
genadig en barmhartig, groot van goedertierenheid en trouw, Hij 
is liefde! En van die mensenliefde is hij de garant. En daarom wijst 
hij de wegen van menselijkheid zoals hij die wijst en hij doet het 
met absoluut gezag, want afwijken daarvan is niet minder dan de 
dood. Hij houdt aan zijn volk leven of dood voor (Deut. 30:15). 
Het is, bijbels gesproken, helemaal geen schande als de ethiek een 
utilistische trek houdt. Het gaat in de ethiek altijd om de goede 
gewoonten bij het samenwonen. Het gaat om de 'tussenmenselijke 
bewoonbaarheid' (Bloch). De ethiek mag dus best het goede leven 
als doel stellen. Wat anders zou de bedoeling zijn van moraliteit? 
We moeten op een aardige, vreedzame en rechtvaardige manier 
samenwonen, anders gaat de dood, het geweld en de dwang heer
sen. Natuurlijk gaat het niet om het geluk voor zoveel mogelijk 
mensen. Vrijheid is niet dat je je geluk mag najagen. Geluk is wat 
je najaagt: je jaagt dus na wat je najaagt! Dat is een jungle van 
individuen, geen samenleving. Wij willen met elkaar goed en 
betrouwbaar samenleven. Wij willen een samenleving die recht
vaardig is. En wij weten dat dan ieder van ons de geboden moet 
onderhouden. Anders wordt het nooit wat. 

Het gaat dus niet om de realisering van het hoogste goed. Dat is 
veel te hoog gemikt en ook onnodig. Het hoogste goed bestaat 
niet eens: het is een abstractie gemaakt door filosofen. De vraag 
moet zijn: hoe moeten wij met elkaar omgaan, wil het wat worden 
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tussen mensen? De geboden van God willen het leven dienen: zij 
beroven of beknotten (= frustreren) ons niet. Het gebod is veeleer 
een aanbieding, een kans, die ons vrijmaakt om ontvankelijk te 
zijn. Het is iets dat loont en vol belofte is. Het komt de mens en 
zijn welzijn ten goede. Het is echt zinvol deze aanwijzingen te 
volgen. Het zijn goede en bevrijdende perspectieven die geopend 
worden. Het zijn dus nuttige directieven. Het autoritaire zit hem 
hierin dat het om dood of leven gaat. 

Als we het gebod nader bezien blijkt dat absoluut gezaghebbende 
bij de 'ander', bij de 'naaste' te liggen: God ziet ons met zijn ogen 
aan! Het vijfde gebod luidt: eer uw vader en uw moeder! Dat is, 
daar moeten we mee beginnen, niet tot kinderen gezegd, maar tot 
volwassen mensen. Die stonden om de Sinaï. Er wordt niet ineens, 
terzijde, een gebod voor de kinderen gegeven. De mensen tot wie 
het gezegd wordt hebben zelf allang kinderen. Zij moeten hun 
oude vaders en moeders eren. De vaders en moeders over wie het 
hier gaat zijn oud en afgeleefd, zij hebben hun leven gehad. Het is 
voorbij met ze. Ze zijn bezig afsch~id van het leven te nemen. Ze 
zijn zwak en slecht ter been. Ze kunnen nog nauwelijks voort. Ze 
zijn moe. Ze zijn de ouders van volwassen mensen en die ontvan
gen de wet. De situatie waarin het gebod gegeven is, is de woestijn 
(zo wordt het althans voorgesteld). De vraag is dan: wat moeten 
we met die oude mensen? Ze zijn een grote last geworden, want ze 
kunnen zelf niet meer voort. De zware woestijntocht is hun te veel 
geworden. Moeten we ze niet achterlaten en prijsgeven aan hun 
lot? Het gebod zegt hierop: Sjouw ze mee, laat ze niet achter! 
Kabbed, eer, is: de ouders gewichtig laten zijn, allereerst in de 
meest letterlijke zin des woords. En zo, hen meesjouwend door de 
woestijn, laat je ze in hun waarde, eer je ze, respecteer je ze. Ook in 
deze zaak geldt: gedenk wat God gedaan heeft! God heeft het volk 
bevrijd. Maar wie heeft dat overgeleverd, wie heeft dat oude 
verhaal verteld? Het zijn de ouders (ook in de zin van de ouderen), 
die dit verhaal verteld hebben. Zij zijn het die uit Egypte zijn 
getrokken en de herinnering eraan hebben levend gehouden. Zij 
zijn de hoeders van het oude verhaal. Zij staan, om met Karl Barth 
te spreken, 'in de blikrichting van God'. En daarom zijn ze res
pectabel, eerwaardig. Daarom mag je ze niet achterlaten. De jon-
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gere mag nooit voor de oudere uitlopen. Hij mag zich niet ver
beelden dat hij de oudere achter zich laat. Het is omgekeerd: de 
oudere gaat voor. Ook als hij oud en versleten is, dan nog is hij of 
zij een voorganger. Hij is dichter bij God. Omdat zij voorgangers 
zijn naar God toe, mag je ze niet achterlaten, maar moet je ze 
meenemen, desnoods op je schouders. En zo moet je ze eren! Dit 
gebod als eerste van de tweede tafel is positief geformuleerd. Het 
is een gebod en geen verbod zoals de volgende vijf geboden. Dat 
is zo, omdat dit gebod de hele tweede tafel samenvat en beheerst. 
De hele tweede tafel wil de mens het respect voor de zwakke 
medemens inscherpen. In die oude vaders en moeders hebben we 
allen te zien die zwak zijn, kreupel en verlamd, gebogen en ge
kromd, arm en verschopt, geknecht en beledigd. Al die mensen 
mogen we niet zonder eerbied bejegenen, we mogen ze niet ver
geten, achterlaten en verwaarlozen, niet minachten en doen alsof 
ze er niet zijn. Al die mensen hebben er recht op met eerbied 
tegemoetgetreden en gezien te worden: het zijn ook door God 
bevrijde mensen, die erbij horen. Zij zijn het vaak die het verhaal 
van de bevrijding verteld en doorgegeven hebben. De naaste moet 
beschermd worden tegen misbruik. Dat is wat altijd weer de 
samenleving bedreigt en stuk maakt, dat de naaste niet gezien 
wordt. De ander wordt tot een obstakel. Hij staat mijn belang en 
mijn ontplooiing in de weg. Hij is de grens van mijn vrijheid. Die 
houding wordt gelaakt in het gebod. Wij moeten juist leren vanuit 
de ander te denken; we moeten ons in hem verplaatsen, want hij is 
als wij. In de naaste ziet God ons aan met absoluut gezag: hij is het 
heteronome element in de ethiek. Hem of haar mag nooit enige 
schade worden gedaan. Integendeel: de ander gaat altijd voor, hij 
is de eerste. Dat is de kern van het gebod: eer uw vader en uw 
moeder. 

In alle verdere verboden, die in de tweede tafel volgen, gaat het 
om dingen die wij te 'laten' hebben als het om de naaste gaat. Hij 
wordt beschermd in zijn leven, zijn relaties, zijn integriteit, zijn 
goede naam en zijn bezit. 

We moeten alles nalaten wat die dingen zou kunnen aantasten. Ze 
verdienen allemaal gerespecteerd te worden. Kortom, je naaste 
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verdient liefde. Zo heeft Jezus de tweede tafel dan ook samen
gevat. De context van het gebod is een heel andere geworden. 
Zeker in het beloofde land leefden de Israëlieten in 'grootfamilies' 
met grootouders, ouders, kinderen, knechten en maagden. Elke 
familie op zijn voorvaderlijke erfdeel. We moeten het gebod niet 
lezen als een verdediging van zo'n gezin als scheppingsordening. 
Er is geen enkele reden om de gedachte van het gezin als hoek
steen van de samenleving over te nemen, althans niet vanuit dit 
gebod. Dergelijke ordeningen zijn in de geschiedenis aan grote 
veranderingen onderhevig. Zij veranderen met de economische 
grondstructuren mee. En daar is geen houden aan. Het heeft 
werkelijk geen zin het gezin in de schepping te funderen. In onze 
samenleving is het 'gewone' gezin op zijn retour, althans tot voor 
kort. Er is een grotere diversiteit van vormen opgetreden: leef
gemeenschappen, homoseksuele en lesbische verhoudingen (even
tueel met kinderen), losse verhoudingen van allerlei aard enz. enz. 
We kunnen niet meer terug naar het 'gewone' gezin, hoe goed en 
schoon dat ook was. 

Er komt tegelijkertijd een stroom van informatie los, waardoor we 
grote vragen krijgen bij de beslotenheid van het gezin. Hoeveel 
kinderen zijn er niet diep ongelukkig gemaakt. Naast dit verval 
van het oude gezin, is de samenleving ook nog sterk geïndividu
aliseerd. Dat houdt ook in dat de gezinnen, die nog bestaan, totaal 
van karakter zijn veranderd. Zouden wij het gebod verstaan als 
een bevestiging van een scheppingsorde, die vaststaat door .de 
eeuwen, dan kun je inmiddels het gebod wel schrappen en ver
geten. Als 'eer(bied)' het cement zou moeten zijn van de familie, 
dan is het gebod verouderd, want dat was misschien toen zo maar 
nu is het anders. Wij kunnen de opgetreden veranderingen niet 
terugdraaien en willen ze ook niet ongedaan maken. Ze passen 
eenvoudig beter bij de toestand waarin wij geraakt zijn. Nostalgie 
is schoon maar niet erg zinvol. We hebben boven een poging 
gewaagd het gebod zo te vertalen dat het ons, in onze veranderde 
situatie, nog wat te zeggen heeft. Het gebod geldt dus los van de 
vormen, die veranderen. Tot voor kort konden we misschien 
zeggen: elk kind heeft een vader en een moeder. Daar zelfs is een 
einde aan gekomen! Wel kunnen we hier een aantal kritische vral 

99 



gen bij stellen. Heeft een kind niet het recht te weten wie zijn 
vader en moeder is? Tegenwoordig werken we met zaaddonoren, 
van wie de meeste onbekend willen blijven. Dat kan. Maar als het 
kind later vraagt: Wie is mijn vader?, moet er dan geen antwoord 
gegeven kunnen worden? In dat geval moet het toch nog ergens 
bekend zijn wie het zaad gegeven heeft. Moet dat in het ziekenhuis 
dan niet worden vastgelegd? Er lijkt mij niets tegen als twee 
homoseksuele mannen vader en moeder spelen over een kind. 
Maar heeft de draagmoeder geen rechten? Mag ze niet terugkomen 
op haar aanvankelijke mening, dat ze afstand doet en zich onttrekt 
aan het kind? Heeft het kind er geen recht op te weten wie haar 
biologische moeder is? Uit deze vragen kunnen we alleen komen, 
als we het een beetje eens worden over wat ethisch relevant is. Dat 
zijn we niet. We behelpen ons in ons ongebreidelde pluralisme met 
zo zorgvuldig mogelijke beslissingsprocedures. Dat is belangrijk, 
daar doe ik niets aan af. Maar het kan niet zo zijn, dat we alles 
'goed' gaan noemen wat technisch mogelijk is. We kunnen niet 
zeggen: wat kan mag. Zo meen ik dat we een kind geen 'onach
terhaalbare' vaders (en moeders) mogen geven: hun identiteit 
moet m.i. ergens bekend zijn. 

Maar er zij meer redenen te noemen, waarom wij het over som
mige dingen een beetje eens moeten worden. We kunnen niet alles 
opnemen in het ziekenhuispakket. We kunnen evenmin zeggen, 
dat wat we niet opnemen alleen voor de rijken zou zijn weggelegd. 
We mogen geen samenleving creëren waarin alles te koop is. Dat 
is ongelijkheid. Als het juist is wat we zeiden, dat het gebod 
eerbied vraagt voor de oude vaders en moeders, dan moeten er 
ook vragen gesteld worden bij de behandeling van de ouderen in 
onze samenleving. Is er in onze samenleving niet een zeker gebrek 
aan eerbied voor de oudere 'ingebouwd'? Hij of zij zijn niet meer 
produktief en doen niet meer mee in het arbeidsproces. En juist 
daaraan ontlenen wij graag onze waarde! Betekent dat niet dat we 
ze heimelijk toch een beetje van onwaarde vinden? Wij worden 
tegenwoordig gemiddeld veel ouder dan vroeger en dat zit niet 
alleen in het vervallen van de hoge kindersterfte. Dat betekent dat 
we onze ouders niet zo gemakkelijk in huis kunnen nemen, want 
tegen die tijd zijn we zelf ook een dagje ouder en zijn onze eigen 
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kinderen het huis uit. We hebben dus zelf al geen gezin meer. Zo 
komen we een beetje met onze ouderen te zitten, die we dan maar 
afschuiven naar bejaarden- en verzorgingshuizen. Dat betekent 
vaak een hele ontworteling voor zulke mensen. Is dat goed? In 
ieder geval hoort de AOWer er helemaal bij. Hij mag niet be
handeld worden als afgedaan of overbodig. Hij mag dat gevoel 
ook niet krijgen. Hun komt eer toe, want zij hebben ons voort
gebracht, opgevoed, grootgebracht, de weg gewezen, het leven 
geleerd ... 

En die eer komt ze ook toe als ze daarin gefaald hebben, want falen 
doe je altijd. Opvoeden doe je met vallen en opstaan. Je doet het 
op zijn hoogst redelijk en niet al te slecht. Wij zullen nog creatie
ver met het ouderenprobleem moeten omgaan. Daartoe is in ieder 
geval nodig, dat we zien dat het onze voorgangers zijn en dat ze 
staan in de blikrichting van God. Het gebod is tot volwassenen en 
niet tot kinderen gericht. Dat wil niet zeggen, dat kinderen zich 
aan de eerbied voor hun ouders onttrekken kunnen. Maar het 
hoeft bepaald geen onkritische eerbied te zijn! Paulus heeft niet 
voor niets ook het omgekeerde gezegd: vaders, verbittert uw 
kinderen niet (Ef. 6:4). Verbittering van kinderen komt heel veel 
voor. Dat gaat soms zo diep dat ze als volwassenen nog geen vrede 
met hun vader of moeder hebben. Dat is niet goed. Ook vaak van 
de kinderen niet. Maar soms is er reden toe. Er is heel veel machts
misbruik bij ouders, die de wil van het kind willen breken in plaats 
van vormen. Soms is er zelfs sprake van gewelddadigheid (van 
verkrachting soms zelfs) waartegen het kind geen of nauwelijks 
verweer heeft. Dat alles geeft geen grond voor enig respect. Eer
bied hoor je ook te verdienen. Maar er moet ook vergeving zijn 
voor dingen die zijn misgegaan tussen ouders en kinderen. Ieder
een faalt, zeker in de opvoeding. Vergeving schenkende, kun je de 
eerbied behouden: je ouders blijven je ouders en, zoals zo vaak 
gezegd wordt, de gevoelens voor hen gaan heel diep. Zij hebben je 
het leven geschonken en hebben je begeleid tot volwassenheid. 

Heeft God nog een bevrijdingsgeschiedenis met de mensen? Is het 
geen oud verhaal, dat heel mooi klinkt, maar niet waar is, omdat 
het nooit meer gebeurt? Daarover kun je heel somber zijn als je 

101 



naar de wereldgeschiedenis kijkt. Wat een chaos! Elk uur opnieuw 
worden er mensen geknecht en onderdrukt, tot slaaf gemaakt in 
plaats van bevrijd. In Azië, in Afrika, in Zuid Amerika, maar ook 
in de V.S. en in Europa. Noem het maar een bevrijdingsgeschie
denis! Dat wordt echter in het oude verhaal ook niet gezegd, dat je 
het allerwegen en overal kunt zien. Het verhaal probeert een 
verborgen gebeuren te onthullen. Zien doe je soms en maar even. 
Zo werd India bevrijd van het koloniale juk onder Gandhi, de 
Amerikaanse negers geïntegreerd onder Martin Luther King en de 
Zuidafrikaanse zwarten uit de apartheid gered onder Mandela. We 
noemen maar enkele dingen. Daar zien we de hand van God in. Zo 
is God ook heden ten dage nog bezig. 

En het oude verhaal windt er geen doekjes om: bevrijding is 
betrekkelijk. Zij brengt lang nog niet alles. In de woestijn heb je 
honger en dorst. In het beloofde land vergeet je slaaf te zijn 
geweest. Er ontstaat nieuwe verdrukking. Het zijn maar flitsen. 
En toch geloven we dat het ooit voleindigd zal zijn. We hopen op 
het Rijk en zijn gerechtigheid. Deze geschiedenis van bevrijding 
blijft het criterium van ons handelen. Zij is het verborgen conti
nuüm der geschiedenis en niet een of andere ordening of vorm (die 
gaan voorbij). Dat houden we bij ons handelen voor ogen. Niet 
dat wij het Rijk maken. Dat kunnen we niet. Maar wel kunnen wij 
het met hoofd, hart en hand verwachten. We handelen met het oog 
op het Rijk. We zoeken de gerechtigheid van het Rijk. 

Dat doen we ook door onze ouders te eren, die ons de oude 
verhalen van bevrijding hebben overgeleverd. Jezus heeft het ons 
in één woord duidelijk gemaakt: wie zijn onze moeders en broe
ders (zeg er maar gerust bij: en vaders en zusters)? Alwie de wil 
van God doet! Wie doet de wil van God? Die zijn naaste liefheeft 
als zichzelf. Die de ander doet zoals hij zelf wil gedaan zijn. Dat is 
het eigenlijke cement van iedere samenleving. Als die eerbied voor 
elkaar vervalt, dan versteent de samenleving en het recht verstart 
tot onrecht. Wee de samenleving die dat overkomt! 
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13 Plaatsvervanging 

De (oude en) verzwakte ander verdient onze eerbied. Hij moet 
voor ons op de eerste plaats komen. Dat is wat wij als kern van het 
vijfde gebod hebben verstaan. Over de consequenties hiervan 
willen wij in dit hoofdstuk nader onze gedachten vormen. Wij 
doen dat aan de hand van Levinas, die juist hierover heel diep en 
ernstig heeft nagedacht. Wij zullen hem in veel dingen volgen, al 
voegen wij daar onze eigen gedachten aan toe. 

God gebiedt ons vanuit de zwakke ander te denken en te handelen. 
Hij moet ons dat gebieden, want we zijn maar al te zeer geneigd 
ons hoofd af te wenden en de arme, verdrukte en verhongerde, de 
onder moordenaarshand gevallen naaste niet te zien. Zo ging het 
ook in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. In de eerste 
plaats wordt ons gevraagd de ander niet alleen te zien (althans niet 
te doen alsof we hem niet zien), maar ook hem in de ogen te zien, 
hem aan te kijken en op te merken wat hij van ons vraagt. Als we 
echter voorbijgaan, quasi niets ziende, komt de stem van God tot 
ons en zegt: eer hem, eer haar! respecteer hem/haar en doe iets! 
Wat zegt ons het gelaat van de ander, die ons aankijkt? Hij zegt: 
Laat mij niet doodgaan! Vermoord mij niet! Hij is als jij: hij wil 
leven. Maar hij kan niet leven: de mogelijkheden zijn hem ontno
men. Hij is arm en verdrukt, hij is hongerig en dorstig, hij is onder 
moordenaarshand gevallen. Hij kijkt je aan en zegt: je kunt het zo 
niet laten, anders ben jij ook een moordenaar. Want je hebt mij 
gezien in mijn uiterste nood. Jij zou toch ook willen leven, ook als 
je eraan toe was als ik? Wat van ons gevraagd wordt is onze eigen 
dood minder te duchten dan hem/haar in zijn doodsnood te laten 
liggen (= hem/haar te vermoorden) .. We moeten ingrijpen ook als 
het ten koste kan gaan van ons eigen leven. Hier geldt geen enkel 
excuus. God gebiedt het! 
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Het is God zelf die ons aankijkt vanuit de ogen van deze naaste. 
Hij kijkt ons aan met absoluut gezag, met dwingende heterono
mie; het gaat om leven of dood, niet alleen van het slachtoffer, 
maar ook (al wil je dat oordeel misschien ontlopen) van jou. 
Volgens Levinas moet door dit gebeuren ons oude 'ik' gedood 
worden, want het stond trots aan het begin van de wereld en wilde 
die veroveren. Het subject van de Verlichting is inderdaad een 
subject dat de wereld wil onderwerpen; het zegt: 'ik denk', 'ik 
handel' en 'ik verover'. Het subject van dc Verlichting is een 
abstractie. Het wordt beheerst door de begeerte tot macht. Den
kende legt de mens de wereld aan zijn voeten, wetenschappelijk, 
technisch, militair, politiek, economisch. Hij zegeviert over de 
wereld. Nu: dit 'ik' wordt totaal passief gemaakt en in beschuldi
ging gesteld door de blik van de ander die mij vanuit zijn nood 
aanziet. Dat gebeurt niet vanuit een agressie, niet vanuit vijand
schap. Nee, het is een vreedzame weerstand, een weerloos verzet 
waarop het 'ik' stuit. De ander in zijn nood zegt met zijn ogen 
(alleen met zijn ogen!): Laat me niet ondergaan! Zo wordt mijn 
macht en mijn geweld intelligibel weerstaan. Als we doen wat God 
gebiedt dan sterft het oude 'ik' af en wordt vanuit de passiviteit 
van het beschuldigd zijn een nieuw 'ik' geboren. Wedergeboorte! 

Dat nieuwe 'ik' is behept met een heel lastige, heel moeilijke soort 
van vrijheid. Het appèl van de ander heeft mij zo geraakt dat ik mij 
zelfs voor de schuld van anderen ( de verdrukkers, de uitbuiters, 
de moordenaars) verantwoordelijk ga voelen. Er gaat mij iets 
overkomen dat lijkt op wat de lijdende Knecht des Heren onder
ging: de schuld der anderen loopt op mij aan. De lastige vrijheid 
gaat veel en veel verder dan wat ik in mijn liberaliteit over mijn 
vrijheid gedacht heb. Er ontstaat iets als een obsessie van verant
woordelijkheid en vrijheid. Het natuurlijke 'ik' is grondig ter 
discussie gesteld. Het wordt zich bewust door deze wedergeboor
te van diepere lagen der vrijheid. We zijn in de nabijheid van de 
gebiedende God gebracht, die tot ons zegt: Je bent niet zo on
schuldig als je dacht, daarvoor ben je te laat geboren. Je leeft in 
een wereld die niet zo onschuldig is als jij meende. En jij bent 
verantwoordelijk. Daaraan ontspringt die lastige, die moeilijke 
vrijheid, die het oude 'ik' vernietigt, passief maakt en beschuldigt, 
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zodat een nieuw 'ik' geboren wordt, dat het 'ik' dat de wereld wil 
veroveren en onderwerpen veroordeelt, omdat het in willekeur 
handelt. Het luisterde niet naar Gods stem, die tot ons komt in de 
ogen van de oude en zwakke, de getergde, beledigde en verwor
pen medemens. God gebiedt niet wat nuttig is voor hem zelf. Wat 
zou er nuttig voor Hem kunnen zijn? Hij heeft niets nodig, Hij 
kent geen gebrek, Hij is volmaakt! Wat hij gebiedt is nuttig voor 
ons; Hij gebiedt om ons bestwil. Als we naar zijn stem luisteren 
worden we er beter van, maar anders beter dan wij voor beter 
houden. We moeten door een nulpunt heen: het oude 'ik' moet 
verdwijnen, een nieuw 'ik' geboren worden. 

Maar is dat eenmaal geschied dan zijn we eindelijk wie we zijn 
moeten. Zeker, het gebod komt van buiten, het is zelfs in stenen 
tafelen gegrift! Maar het wordt in de wedergeboorte van het 'ik' 
ook inwendig. Dit 'ik' beaamt het gebod volledig: de heteronomie 
ervan is tot autonomie geworden. Deze inwendige mens verlustigt 
zich in de wet van God. Steeds weer echter moeten wij door de 
uitwendige wet hieraan herinnerd worden: de tien Woorden zijn 
nooit overbodig. We kunnen die oude Adam wel willen verzui
pen, maar hij kan zwemmen (Barth). Het blijft zo met ons, dat het 
oude 'ik' altijd weer geoordeeld en gedood moet worden door 
Gods woord zelf. 

Het gebod zegt: eer uw vader en uw moeder, die oud zijn en 
afgeleefd en die je oude 'ik' wel in de woestijn zou willen achter
laten. 'Eren' is niet alleen, dat je aan hen denkt. Dat houdt het wel 
in maar het is niet alles. Eerbied is ook, dat je door hen gefasci
neerd bent, in beslag genomen. Dat betekent: je denkt niet alleen 
aan hen, maar vanuit hen. Levinas noemt dit verschijnsel: sub
stitutie, plaatsvervanging. Ik sta in de plaats van de ander. Hij 
heerst over mijn ziel. Hij is de eerste geworden en ik de laatste. Wij 
gaan niet over van egoïsme op altruïsme, iets veel fundamentelers 
gebeurt ons. We worden uit onze oude 'farizese' verantwoorde
lijkheid gestoten, die zijn grenzen vaststelde en zich opsloot in 
zichzelf. Christelijke en joodse farizeërs willen de onrechtvaardig
heid helemaal niet uit de wereld bannen: ze willen zelf 'rechtvaar
dig' zijn. Hun gehoorzaamheid bestaat uit gehoorzaamheid aan de 
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letter van de wet, maar de geest ervan laten ze voor wat zij is. Wie 
echter de Geest tot zich laat spreken weet van plaatsvervanging: 
de schuld van de ander wordt zijn schuld, hij staat voor de ander 
in. Hij is een tsaddik geworden, die als Ernie uit De laatste der 
Rechtvaardigen (van Schwarz-Bart), als hij doof is en het geschrei 
niet hoort, blind en de ellende niet ziet, gevoelloos is en het lijden 
niet voelen kan, het leed nog kan ráden. Als al zijn zinnen ver
doofd zijn weet hij nog dat er onrecht heerst op aarde. En daar
voor weet hij zich verantwoordelijk. Dit martelaarschap eigent de 
tsaddik zich niet toe. Het overkomt hem veeleer als een onuitblus
baar vuur. 

Als tegen Mozes gemurmureerd wordt door de Israëlieten, zegt 
hij: Wat zijn wij dat ge tegen ons mort? Maar hij zegt ook tegen 
God: Delg mij liever uit uw boek dan dat gij dit volk vernietigt. 
De tsaddik wordt overmocht door de ander in wie God tot hem 
spreekt: hij wordt eerst beschuldigd en passief gemaakt (wie ben 
ik?) en dan pas neemt hij de lastige vrijheid van de plaatsvervan
gende verantwoordelijkheid op zich (doe mij maar weg!). Deze 
keuze gaat aan de vrije wil vooraf. De vrije wil komt voort uit 
deze keuze, die geen keuze is maar uitverkiezing. Niet wij kiezen 
God, maar God kiest ons. En precies zo geldt het van het goede. 
Het legt zich aan ons op. Maar niet vervreemdend, het brengt ons 
niet opnieuw in de slavernij. Slavenzielen hebben de stem van de 
meester verinnerlijkt: ze vrezen de meester zozeer dat ze die vrees 
niet meer opmerken, maar alles vanuit die vrees bezien. Maar deze 
verkiezing maakt juist vrij. Je zult nooit meer slaaf zijn of willen zijn. 
Je bent ontwaakt tot vrijheid. Dat God ons eerst liefheeft, gaat aan 
alles vooraf. En die liefhebbende God gebiedt wat voor ons nuttig 
is. Hij maakt ons vrij tot dienst. Daarbij vragen we niet meer naar de 
verantwoordelijkheid van de ander. Dat is zijn zaak. We zijn niet op 
wederkerigheid (Gegenseitigkeit, zei Nietzsche) uit. Het gaat ons nu 
niet om de orde in de wereld, maar om onze verkiezing tot verant
woordelijkheid. En die is niet inwisselbaar. Wel is die plaatsvervan
gende liefde steeds weer een uitdaging voor de orde der wereld. 

De orde der wereld is meestal niet rechtvaardig. Dat moet recht
gezet worden door tsaddikim, die plaatsvervangend liefhebben. 
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Maar ook als zij wel rechtvaardig is, moet zij steeds weer uitge
daagd worden door tsaddikim, anders versteent en verstart het 
recht en het wordt tot het hoogste onrecht. Het messianisme be
staat in dit vermogen om het lijden te dragen. Bij Jezus zien wij 
dat dit vermogen Hem helemaal beheerst. Hij is voor ons de 
tsaddik bij uitstek. En daarom verdient Hij navolging. 
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14 Zesde Gebod: Niet moorden 

Gij zult niet doodslaan. 

'Gij zult niet doodslaan.' Bedoeld is het opzettelijk vermoorden 
van je vijand (er is voor het hier gebruikte woord maar één 
uitzondering in het oude Testament). Het gebod zoekt het leven 
van de naaste te beschermen en te bewaren tegen aanslagen en 
verstoringen door volksgenoten om zo de innerlijke vrede van de 
gemeenschap in stand te houden. Het leven is door Adonai ge
geven en mag ook alleen door Hem genomen worden. Wanneer 
we elkaar naar het leven staan, verandert de samenleving in een 
jungle. De saamhorigheid van de samenleving wordt ernstig aan
getast, als we elkaar het licht niet in de ogen gunnen. Dat hebben 
we te bedenken. Er is een oudtestamentische tekst die dit exact 
uitdrukt: Wie des mensen bloed vergiet, diens bloed zal door de 
mens vergoten worden, want naar het beeld van God heeft Hij de 
mens gemaakt (Gen. 9:6). Natuurlijk moet de vicieuze cirkel van 
de bloedwraak gestopt worden, maar het gaat zo wel in de ge
schiedenis: moord volgt op moord zonder einde. Het maakt alles 
kapot. Er is in eerste instantie niet gedacht aan het oorlogspro
bleem, niet aan de doodstraf en niet aan de doding van dieren. Niet 
dat dit geen grote problemen zijn, maar dit gebod spreekt er pas in 
de tweede plaats over. Het gaat in dit gebod tegen de alles-vernie
lende wil tot doden waardoor de gemeenschap vernietigd wordt. 
Dat moet eerst gezegd worden. 

Wij maken tegenwoordig juridisch nogal wat onderscheidingen. 
Die zijn zeker relevant in onze rechtspraak en verfijnen het oor
deel. Ze worden allemaal onder dit woord (10 thirtsach) gevat: of 
we nu met dood door schuld, met doodslag of met moord met 
voorbedachten rade te doen hebben, maakt niet uit. Ook de im
pulsieve doodslag in opwinding of in drift valt onder dit woord. 
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En ook de moord met voorbedachten rade, al worden die onder
scheidingen zo in de tora niet gemaakt. Voor de opzettelijkheid, 
wat in de tora heet bejad rama, is echter doorslaggevend dat er 
haat of vijandschap in het spel is. Dat het gaat om de bescherming 
van de naaste tegen een hem in zijn leven bedreigende euveldaad, 
blijkt ook daaruit dat beroving van recht en onderdrukking als 
moord worden betiteld (Job 24: 14, Psalm 94:6). Zo vallen ook de 
justitiële moord (1 Kon 21 :19) en de verkrachting met het onbe
doelde gevolg van de dood (Richt.20:4v.) onder dit woord. De 
dader moet volgens het casuïstisch recht gewroken worden door 
de bloedwreker of anderszins. Daarvan spreekt echter het apodic
tisch gebod niet: het verbiedt eenvoudig moord en doodslag zon
der sanctie te stellen: wie op moord zint maakt de samenleving 
kapot. Punt. 

De andere geboden van de tweede tafel zijn ten offer gevallen aan 
de kaalslag van onze zogenaamde emancipatie en aan de individu
alisering. Ze gelden nauwelijks meer, voor ons besef. Dit gebod 
staat nog overeind, maar het is vooral voor anderen bedoeld. Het 
is een wapen in onze handen tegen geweldplegers. 
Wij houden het hun voor en wassen onze eigen handen in on
schuld. Wij moeten afleren daar te beginnen, alsof het gebod 
onszelf niet zou aangaan, onszelf in de eerste plaats. Als wij het 
gebod als moralistisch wapen hanteren, bedoelen wij iets anders 
dan wat de zin is van het oorspronkelijke gebod. Wijzelf zijn in het 
geding! Moord leeft ook in ons hart. Wij moeten ophouden mee te 
doen in het koor van degenen die dit gebod tot een strijdleuze 
hebben gemaakt. Het wordt verwijtend en beschuldigend voorge
houden aan anderen. Het betreft niet onszelf, want wij moorden 
en doden toch immers niet. En juist dat is niet waar. Er is een oud 
adagium, dat luidt: principiis obsta! Probeer in het begin de mis
daad in de kiem te smoren. Abel Herzberg heeft het ons inge
scherpt, als het over Auschwitz ging. Waar begint precies, met 
~elke gedachten en daden, met welk toegeven en met welk gebrek 
aan weerstand, wat noodzakelijk eindigt in de sjoa? Daar moeten 
we op bedacht zijn, want het mag nooit meer gebeuren. Zo opge
vat betreft het gebod allereerst onszelf! 
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Jezus heeft daarover in de Bergrede zeer diep insnijdende woor
den gezegd. Het begint met de boosheid, de woede tegen de 
naaste. Als je alleen maar zegt: 'Leeghoofd' of 'Dwaas' zit je in 
beginsel al op de lijn die eindigt in moord. Jezus bedoelt dat 
principieel. Hij zegt niet dat moordenaars niet gestraft moeten 
worden en zegt zeker ook niet dat dit schelden juridisch als moord 
moet worden beschouwd. Hij zegt: hier begint het! Ik wil de 
naaste eigenlijk ontkennen als ander, want ik wil hem gebruiken 
voor mijn eigen doeleinden. De ander, die ik ontmoet, is altijd een 
kwetsbaar mens. Hij kan door mij misbruikt worden en ingepast 
worden in mijn plannen en bedoelingen, in mijn begeerte en 
inhaligheid. Ik wil hem niet erkennen als de ander, maar als karak
ter, ik wil hem kennen in zijn sociale positie en in zijn gewoonten 
om greep op hem te krijgen en hem te onderwerpen. Hij moet mij 
dienstbaar zijn. Wordt hij dat niet dan keer ik mij van hem af. De 
ander heeft altijd iets van 'de weduwe en de wees', iets van de 
'vreemdeling'. De ander is toch immers eigenlijk een leeghoofd, 
die niet beter verdient. Daarom kan ik hem ook ontkennen en kan 
hem gebruiken voor mijn oogmerken. En precies daar begint de 
moord op hem! Zo vangt het aan! Dat ik hem in zijn anders zijn 
totaal niet wil aanvaarden en erkennen, maar dat ik hem aanpas 
aan mijzelf, dat is in beginsel moord. De ander komt mij tegemoet 
en zegt, woordeloos, tot mij: Vermoord mij niet! Dat doe ik echter 
wel, voorzover ik van plan ben hem niet te erkennen als ander. 

Dan ben ik feitelijk op zijn vernietiging uit. Hoe vaak in onze 
wereld loopt ook deze uitbuiting en belediging van de ander als 
ander niet uit op zijn, al dan niet langzame, vermoording? Hij 
komt om omdat hij geen erkenning en aanvaarding vindt, omdat 
hij wordt ingepast in de plannen van de ander. Zo begint onder 
ons altijd het doden. 'Gij zult niet doden', is een veel relevanter 
gebod dan wij waar willen hebben. Het is niet alleen toepasbaar op 
anderen, maar allereerst en vooral op onszelf. Als God zegt: 'Gij 
zult niet doden', dan zegt Hij dat in en door de kwetsbaarheid en 
verwondbaarheid van de ander, die op mij afkomt. Het gebod 
wordt absoluut doordat wij het naakte gelaat van de ander zien, 
die zonder woorden zegt wat God zegt: Dood mij niet! Dat is de 
heteronomie van het gebod. Maar de ander is nu eenmaal gemak-
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kelijk aan te passen en te onderwerpen, hij is kwetsbaar en zomaar 
gedood. Hij kan niet anders beschermd worden dan doordat wij 
niet doen waartoe wij van nature geneigd zijn. 

Het gebod dat wij niet doden mogen moet in ons autonoom 
geworden zijn: we moeten Gods stem als onze eigen, diepste stem 
verstaan hebben. Het moet ons heteronoom gezegd worden, maar 
het moet autonoom gehoord en behartigd worden. Het moet ons 
autoritair bevolen worden, maar het moet in vrijheid beaamd 
worden. In onze menselijke geschiedenis zijn zulke moorden mil
joenenvoudig geschied. We kunnen het niet naast ons neerleggen. 
We hebben ermee te maken en zijn erin of erbij betrokken of we 
willen of niet. Die moord rust als een geweldige hypotheek op ons 
menszijn. We zijn in die geschiedenis geboren: hij was al gaande 
toen wij het licht zagen. We zijn dan ook te laat geboren om 
onschuldig te zijn. Als we willen leven dan hebben we geen keuze: 
in deze geschiedenis en niet erbuiten of ernaast, want daar is geen 
plaats voor leven. Maar dan worden we er ook op aangesproken. 
We kunnen onze ogen er niet voor sluiten. 

De bijbel vertelt dat God komt en tot ons zegt: Adam, waar ben 
je? Kain, waar is je broer? En we treden te voorschijn in schaamte 
en kunnen niet zeggen: Ben ik mijn broeders hoeder? Want dat 
zijn we wel, elkaars hoeder! Wij worden dus aangesproken op iets 
dat we niet gedaan hebben, maar waarvoor we toch verantwoor
delijk worden gemaakt. We worden ter verantwoording geroepen 
voor iets waar we geen deel aan schijnen te hebben. Het lijkt op de 
beschuldiging in Franz Kafka's Der Prozejf: die wordt ook in geen 
enkel proces geformuleerd en hard gemaakt, die heeft kennelijk 
ook een bovenpersoonlijke gelding, die wordt tenslotte ook door 
de beschuldigde geaccepteerd. Waarom? Omdat het allengs tot 
ons doordringt dat de Eeuwige ons deze vragen niet ten onrechte 
stelt. Wij zijn elkaars hoed(st)er, broeder en zuster, en er liggen 
vele, vele doden om ons heen. Daarom moeten wij werkelijk 
afleren te doen alsof dit gebod voor anderen en niet voor onszelf 
geldt: wij zijn zelf bedoeld! Wij zijn een passend deel van de 
wereld waarin we leven. We zijn geen lelieblanke uitzonderingen, 
maar veeleer exponenten van deze wereld. We zijn geen haar beter 
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dan de wereld waarin we wonen, want de meeste 'zonden' zijn 
ingebakken in de structuren. En in die structuren leven ook wij. 

Je kunt je er alleen met de meeste moeite aan onttrekken. En zelfs 
dan nog maar soms. De oude bijbelse sage vertelt dat de eerste 
mens stierf doordat hij door zijn broeder vermoord werd. Er was 
nog niemand op zijn bed rustig gestorven, oud van dagen, of een 
jong mens vond een gewelddadige dood. Dat schrijft de bijbel als 
het ware als motto boven de mensengeschiedenis. Inderdaad is die 
geschiedenis door alle tijden heen er een van moord en doodslag. 
En heel vaak is, net als bij Kain, de religie (het offer!) het motief 
dat wordt opgegeven. Het is ook altijd broedermoord, hoe je het 
ook beziet. God zegt in het zesde gebod: laat dat, dat moorden! 
Hij zegt dat tot mensen die in een wereld van moord leven. 

Eigenlijk zegt hij, dat kunnen wij van het verhaal van Kain en 
Abel leren: vermoord in godsnaam de moordenaar niet! God stelt 
in het oude verhaal een grens aan de bloedwraak: Kain mag niet 
gedood worden. Hij zal een zwerver en een vluchteling zijn, ver
dreven uit zijn land, maar doden mag niemand hem. De moorde
naar moet worden beschermd. Er moet een halt worden toegeroe
pen aan het doden. Nog altijd is dat de 'angel' (1 Kor.15:56) van de 
dood, waardoor hij onaanvaardbaar blijft, dat de meeste mensen 
door geweld sterven. Maar laten we in godsnaam de schuldigen 
aan dat geweld niet doden: anders is er geen einde aan. Het moet 
eenvoudig ophouden! Het is reeds een geweldige indamming van 
de bloedwraak, als het jus talionis wordt ingesteld: oog om oog en 
tand om tand. We mogen niet doen wat Lamech tegen zijn vrou
wen pralerig zegt: ik sloeg een man dood om mijn wonde en een 
knaap om mijn striem! De vergelding mag nooit de misdaad te 
boven gaan. Zij mag nooit excessief zijn, zoals bij Lamech. 

Maar die indamming is Jezus niet genoeg. Hij zegt dat we de boze 
(de vijand dus) niet mogen wederstaan. 'Wie u een slag op de 
rechter wang geeft, keer hem ook de andere wang toe.' 'Jullie 
gerechtigheid moet overvloediger, moet abundanter zijn dan die 
der Farizeën.' Joodse en christelijke Farizeën gaat het altijd om 
zichzelf (religieus!), ook als het ze zogenaamd om de ander gaat. 
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Jezus verwacht van ons dat wij messiaanse mensen zullen zijn, 
tsaddikim, die vanuit de ander denken, die door hem worden 
aangezien en die hem zien, zodat zij werkelijk bewogen zijn door 
zijn lot. De ander ziet mij aan en hij wil geholpen worden, want hij 
wil niet doodgaan, en zeker niet gedood worden. Paulus bevindt 
zich op dezelfde lijn als Jezus, wanneer hij zegt: 'Wreekt jullie niet, 
geliefden, maar laat plaats aan de toorn van God. Overwin het 
boze (dat in de wereld woedt) door het goede.' Daar is een mooi 
verhaal over van een joodse rabbijn die met een katholiek priester 
debatteerde over God. De priester zei: 'Jullie God is een God van 
toorn en de onze van liefde!' 'J a', zei de rabbijn: 'jullie God laat de 
wraak aan jullie over en onze God aan ons de liefde!' Zo zegt 
Paulus het ook. 

Er moet ook onder mensen een solidariteit in het boze zijn! We 
moeten weten dat we in deze wereld van onrecht en geweld thuis
horen en er met alle vezels midden in leven. We moeten ons 
bewust zijn dat we ons er niet of nauwelijks (misschien soms even) 
aan onttrekken kunnen. En vooral moeten we beseffen, dat het 
slachtoffer van gisteren de beul is van morgen. We zijn allemaal 
mensen op de lijn van Kain en niet op die van Abel, want die is 
vermoord voordat hij nageslacht had. De ontroerende preek die 
Petrus (volgens Lukas) op de eerste Pinksterdag na Jezus' opstan
ding hield, bevat schone woorden. Hij zegt van de gerechtelijk 
vermoorde Jezus, dat God zijn doodsweeën verbroken heeft, om
dat het niet mogelijk was dat Hij door de dood werd vastgehou
den (Hand. 2: 23). Hij ziet de dood als een negatieve baring. Hij 
houdt een mens door persweeën vast. De mens komt er niet meer 
uit. Hij verzinkt steeds meer. Maar, zegt hij, God doorbrak dat 
proces, want het was onmogelijk dat deze Jezus door de dood 
werd vastgehouden. Hij moet als koning heersen, zegt Paulus ook 
(1 Kor. 15:25). Wat hij zeggen wil is dit: Die vermoorde Jezus is 
echt dood, daar gaat niets van af, maar Hij leeft als vermoorde, Hij 
wijkt niet van ons, Hij blijft bij ons tot aan de voleinding der 
wereld. En de voleinding der wereld zal inhouden, dat de (ge
welddadige) dood niet meer zijn zal. De dood zal verslonden 
worden in de overwinning. Wat onmogelijk is bij de mensen is 
mogelijk bij God. 
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15 Oorlog en geweld 

Strikt genomen valt de oorlog niet onder dit gebod. Het oude 
Testament is vol verhalen over oorlogen, die gevoerd worden 
zonder dat zij expliciet door Adonai worden veroordeeld. Het zijn 
in het algemeen ook 'heilige oorlogen'. Zij worden tegen een 
vreemde indringer gevoerd, die expansie zoekt en agressie pleegt. 
Deze indringer stuit niet op een staand leger, want dat is er niet in 
Israël. Nee, er wordt een signaal gegeven, waarop de weerbare 
mannen aantreden om de agressor te verwijderen uit het land. De 
ban die over hen wordt uitgeroepen betekent dat alle mannen en 
ook het vee van de indringer gedood moeten worden. Dit houdt 
voor de verdediger Israël in dat hij geen enkel belang bij een 
oorlog kan hebben. Van buit kan geen sprake zijn. Ook slaven 
kunnen niet worden gemaakt. De heilige oorlog is dus een gewel
dige indamming van de oorlog. Het is een verdedigingsoorlog, 
door een acuut bijeengeroepen leger gevoerd, waaruit geen enkele 
buit kan worden verkregen. Kennelijk wordt het doden in de 
strijd niet gelijkgesteld met moord. Dat wil niet zeggen dat het 
wordt goedgekeurd. Dat is ook niet het geval. De bijbel bericht 
erover dat het gebeurt. Daarmee uit. De richting echter waarin dit 
gebeuren wordt gezet is niet de oorlog, maar de vrede. God wil de 
vrede, berustend op recht en gerechtigheid. Dat is zijn doel, waar
heen hij streeft. 

Dat heeft hij ook aan het volk en zijn koningen bevolen. Daarnaar 
moet ook hun verlangen en hun streven uitgaan. De profetie luidt 
dan ook: De zwaarden zullen omgesmeed worden tot ploegscha
ren en de lansenspitsen tot snoeimessen; niet zal het ene volk tegen 
het andere het zwaard heffen en het krijgshandwerk zullen ze niet 
meer leren (Jes. 2). De psalm (46) bezingt dan ook Adonai, 'die de 
oorlogen doet ophouden tot het einde der wereld'. Dat is het 
goddelijk perspectief waarin de nog plaatsvindende oorlogvoe-
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ring bezien wordt. Dat neemt echter niet weg, dat ook de omge
keerde tekst voorkomt: de ploegscharen zullen tot zwaarden wor
den omgesmeed (Joël 3:10): dat gaat dan echter weer over de 
heilige oorlog, die soms nodig is. Het visioen is en blijft de vrede: 
daar zal de wolf te gast zijn bij het lam en de panter weiden bij het 
bokje, koe en berin zullen vrienden zijn en hun jongen tezamen 
weiden, de leeuw zal stro eten als het rund en de zuigeling spelen 
in het hol van een adder (Jes. 11:6-8). In onze wereld heerst nog 
altijd allerwegen het geweld. Dat is zo. Het water van de zee wast 
het niet af. Dat geweld gaat maar door! Het neemt echter soms af 
en soms toe. Het is nooit in ruste. 

De vraag die wij ons te stellen hebben is: hoe overwinnen wij het 
geweld? Hoe maken we het overbodig? Wanneer zien we eindelijk 
in, dat het nooit iets oplost? Hoe komen we van het geweld af? 
Wat we nodig hebben is een strategie die tot een durende vrede 
leidt. We moeten de oorlog achter ons laten, want het is nooit een 
bruikbaar middel geweest en zeker de moderne oorlog niet met 
zijn kolossale verschrikkingen. Jezus wil in zijn Bergrede geen 
moraal geven, maar veeleer een moreel, een moreel voor vervolg
den. Hij laat zien hoe je als vervolgde zedelijk op de been kunt 
blijven, hoe je, hoewel je je niet verweren kunt en wilt, toch verzet 
kunt plegen met andere middelen. Dat kun je bijvoorbeeld door de 
'andere wang toe te keren'. Je wordt geslagen en zegt: Neem deze 
ook nog! Jezus zegt dat de vijand (de boze) nooit met eigen 
middelen weerstaan mag worden, want dan verlies je of raak je in 
een escalatie van geweld. Dit alles is in zoverre van politieke 
betekenis, dat Jezus bij al deze woorden het Koninkrijk van God 
voor ogen staat. Daar wil hij ruim baan voor maken. Hij leeft in 
dezelfde verwachting als waarin de oudtestamentische profeten 
stonden. Hij wil dat zijn gemeente voor die nieuwe stand van 
zaken opkomt in de huidige omstandigheden. De Bergrede is dan 
ook geen 'wet van het Rij k van God', zoals wel eens gezegd wordt, 
want zij vooronderstelt een wereld waarin allerlei geschiedt dat 
niet goed is: geweld, onrecht, ruzie, leugen. Zij heeft een politieke 
strekking: zij wil de gemeente toerusten verzet te bieden in deze 
boze wereld tegen het geweld terwille van het komende. Het gaat 
in de Bergrede om de houding van de vervolgde gemeente. 
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Kun je de andere wang ook toekeren, kun je de boze niet weer
staan, als er een' derde' in het spel is, die bedreigd wordt met dood 
en verderf? Zeker, het is mogelijk voor die derde in te treden, in 
zijn plaats te gaan staan en te zeggen: Neem mij maar! 

Dat is wat jezus zelf doet aan het einde van zijn leven. 'Het is beter 
dat één man sterft dan dat het ganse volk verloren gaat', dat zegt 
Kajafas en hij profeteert (Joh. 11:50v, vgl. joh. 18:14)! jezus laat 
dit zwijgend aan zich geschieden en sterft inderdaad plaatsvervan
gend. Hij redt daarmee zijn volk. 

Daarmee is echter de vraag naar de 'derde' niet helemaal beant
woord. De 'derde' vraagt namelijk een zekere symmetrie. Er moet 
terwille van hem een rechtvaardige orde zijn. Ik ben gijzelaar van 
de ander, om met Levinas te spreken, ik heb voor hem borg te 
staan. Dat is wat de profeten bedoelen als zij zeggen wat de tsaddik 
heeft te zijn. Dat is wat de Bergrede de gemeente beveelt. Maar ik 
ben ook, wat Levinas noemt, 'een ander voor de ander': we zijn 
ook gelijk aan elkaar. De derde heeft recht op vrijheid en op 
integriteit van zijn persoon. Hij heeft ook recht op verdediging. 
Hij mag niet straffeloos bedreigd worden. Daarom heeft de staat 
ook politie en justitie! Zij beschermen ons tegen elkaar, zij staan in 
voor de bedreigde. De zaak ligt dus niet op hetzelfde niveau voor 
de gemeente en de staat. De gemeente heeft haar opdracht: Chris
tus op zijn weg na te volgen. De staat heeft haar eigen taak: de 
samenleving een rechtvaardige orde op te leggen. Wel is het zo, 
dat de navolging van de gemeente, dat de door haar betoonde 
liefde, zelfs tot de vijand, een uitdaging blijft voor de staat, wiens 
rechtvaardige orde zonder die uitdaging zou verstenen en verstar
ren: het grootste recht zou er tot het grootste onrecht kunnen 
worden. De staat kan nooit zeggen dat zij de tertius usus legis 
(het leven in de dankbaarheid) niet nodig heeft, terwijl de gemeen
te niet kan zeggen dat de usus politicus (het afdwingen van recht 
en orde) voor haar overbodig is. Dit is de reden dat ook pacifisten 
zich zelden verzet hebben tegen politionele dwang en geweld van 
de staat. De rechtvaardigheid moet diep geworteld zijn in een 
samenleving, anders komt er niets van terecht. 
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Maar soms ook moet zij worden afgedwongen en vaak niet zonder 
geweld. Daar komt echter wel de vraag uit voort, hoe het moet in 
de jungle der internationale verhoudingen. We hebben nog geen 
wereldwijde regering en rechtsorde. Natie botst nog steeds op 
natie. Er is nog geen instantie die in de wereld het geweldsmono
polie heeft. De sterkste kan het daar toch niet voor het zeggen 
hebben. God kan toch niet voor de staat zijn die de sterkste 
bataljons of de dikste portefeuilles heeft. In onze wereld heeft het 
sterke Amerika de neiging als morele politieagent op te treden. 
Maar ook dat is aanvechtbaar. Het is daarom van het hoogste 
belang het nationale te overstijgen en tot iets als een internationale 
rechtsorde te komen. Daartoe zijn er gelukkig wel aanzetten, 
waarvan de belangrijkste nog altijd de Verenigde Naties zijn. In 
de Verenigde Naties heeft iets gestalte gekregen als een wereld
wijde rechtsorde, een rechtssysteem van mondiale afmeting in 
ontwikkeling. We moeten het hiermee voorlopig doen: meer heb
ben we niet. 

De V.N. zullen dus in de wereld de politionele taak moeten uit
oefenen, zo goed en zo kwaad als het gaat. We zullen onze natio
nale legers moeten omvormen tot eenheden die deze rechtsorde in 
ontwikkeling kunnen ondersteunen in hun internationale politio
nele taak. 

De minst omstreden taak is die van 'vrede bewaren' (peacekee
ping). Voor die taak moeten de officieren en manschappen omge
schoold worden tot conflict beheersers en diplomaten. Het 'vrede 
bewaren' veronderstelt dat het conflict nog niet is uitgebroken of 
dat er een wapenstilstand is overeengekomen. Het gaat er dan om 
die wankele vrede te bewaren en te bewaken. Men moet daartoe 
tussen de partijen gaan staan. Vredebewaring is dus een passieve 
interventie: er wordt, hoewel men bewapend is, geen geweld ge
bruikt. Wel gaat er een dreiging uit van de militaire potentie der 
interveniërenden. 

Veel meer omstreden is het 'vrede afdwingen' (peace-enforcing). 
Dan wordt er vrede afgedwongen in een oorlogssituatie. Dat 
veronderstelt dat de partijen nog vechten. De politionele macht 
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komt als derde tussen de partijen met een actieve interventie. De 
partijen worden gewapenderhand uit elkaar gehaald. Er wordt dus 
door de interveniërende geweld gebruikt. Deze interventies moe
ten van de Verenigde Naties uitgaan. Aan die eis zullen wij zonder 
meer moeten vasthouden. We kunnen ook de Verenigde Staten 
niet toestaan als politieagent op te treden. Hoezeer ook vaststaat 
dat Noriega een schurk was, een actie als tegen hem had van de 
V.N. moeten uitgaan. Bij 'vrede afdwingen', als nu in het voor
malige Joegoslavië door velen wordt voorgestaan, moeten zeer 
kritische vragen worden gesteld. Het moet in de eerste plaats om 
werkelijke interventie gaan en niet om een dekmantel voor agres
sie. De middelen moeten gematigd zijn, zij moeten afgestemd zijn 
op het doel. Het is overigens niet juist, wat wel beweerd wordt, 
dat je vrede afdwingend altijd een groter geweld moet gebruiken 
dan de tegenstanders. Dat doet ook de politie niet, als het goed is! 
Gericht, goed doordacht, selectief geweld is veel effectiever dan 
bruut geweld. 

Elke escalatie moet in ieder geval worden voorkomen. Er moet 
een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen soldaten en 
burgers. De aanval mag in geen geval de burgers treffen. En de 
effectiviteit moet gewaarborgd zijn. Er moet een goede kans van 
slagen zijn. Men moet niet in een eindeloos 'Vietnam' verzeild 
raken. Het is geen wonder, dat de naties het er niet over eens 
kunnen worden en talmen in te grijpen. Het is ook een heel moei
lijke beslissing, die niet lichtvaardig mag worden genomen. Of het 
mogelijk is moeten we aan de 'vakmensen' overlaten. We zeggen 
hier alleen: mits aan de gestelde voorwaarden is voldaan zou het 
ethisch niet ongeoorloofd zijn. Maar dat wil zeker niet zeggen dat 
je het doen moet. 

We moeten goed beseffen, dat geweld niets oplost. Ook het inter
veniërende geweld niet! Je kunt nooit meer bereiken dan de status 
quo ante, zeg maar: terug naar af. Terzake van het eigenlijke 
conflict, zijn oorzaken en achtergronden, brengt ons het geweld 
niets verder. De etnische tegenstellingen, de wraakgevoelens van 
de ene groep tegenover de andere zullen er nog zijn. Die laten zich 
door geen geweld onderdrukken, laat staan verdrijven. Als de 
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Verenigde Naties tot interventie zouden besluiten, moeten ze een 
heel lange adem hebben, want na de actie moet nog het eigenlijke 
conflict worden bijgelegd. Dat kost heel veel tijd en moeite. Men zal 
dan ook op een lange 'bezetting' voorbereid moeten zijn. Wat in 
ieder geval vaststaat is dat interventioneel geweld op zijn hoogst het 
oorlogsgeweld kan doen ophouden, maar niets verandert wat het 
conflict zelf betreft. Soms echter is interventie nodig om mensen tot 
de onderhandelingstafel te brengen en een gesprek af te dwingen. 

Wat ik boven gezegd heb geldt rebus sic stantibus (zoals de zaken 
nu staan), maar niet rebus fluentibus (zoals de zaken in de toe
komst liggen). Daartussen is een verschil. De staat heeft altijd te 
maken met de stand van zaken op het ogenblik. Hij moet handelen 
in de gegeven situatie. Maar de gemeente van Christus beziet de 
zaak in het licht van het komende rijk van God. Dan zal er geen 
oorlog meer worden geleerd. Dat is een ander gezichtspunt. En 
dat is niet minder belangrijk, eerder meer! Op die toekomst grijpt 
de gemeente vooruit. Zij laat haar handelen daardoor bepalen. 
Wat doet zij van daaruit? In de eerste plaats: de gemeente kent 
het 'innigst engagement' en dat is het gebed. In het bidden pro
beert de gemeente het zuchten der wereld te articuleren. Daartoe 
laat zij dat zuchten ook in alle hevigheid tot zich doordringen en 
door zich heengaan. Zij probeert te wenen met de wenenden. Zij 
verwoordt in het gebed de stem der monddood gemaakten, zij 
geeft stem aan de slachtoffers. Zij draagt hen op aan de zorg van 
God en zij doet wat zij kan om hun lot te verlichten. Het is van het 
grootste belang, dit bidden, want het onrecht in de wereld wordt 
er duidelijk in benoemd. Het gebed dwingt de gemeente zich op 
alles wat niet goed is te bezinnen. Niets mag straffeloos passeren! 

Ten tweede: de gemeente heeft borg te staan voor de ander. Zij 
probeert de ander te beschermen met haar eigen leven. Zij treedt 
voor hem in. Dat betekent dat de gemeente altijd weer humanitaire 
actie onderneemt en doet wat zij kan om het lot te verlichten. De 
humaniteit die de gemeente echter heeft leren kennen in de Messias 
gaat nog verder. De gemeente gaat plaatsvervangend voor het 
slachtoffer staan en zegt: Neem mij maar! Er zijn altijd weer 
christenen die zulk een actie ook ondernemen. En het is goed! 
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In de derde plaats: de gemeente zegent nooit kanonnen, ook die 
van de gerechtvaardigde interventie niet. Zij leeft in vrees en 
beven in dit ondermaanse bestaan. Zij verwacht wel het Konink
rijk van vrede maar weet dat het nog lang niet bereikt is. Bovenal 
weet zij dat de geschiedenis niet het minste onrecht kan goed
maken. Zij keurt nooit iets goed, want het kan altijd anders en 
beter. Zij stelt altijd weer kritische vragen bij elk handelen van 
gisteren met het oog op een gehoorzamer handelen van morgen. 
Zij kent de solidariteit in de schuld en is zich diep bewust dat zij 
met de wereld in het boze ligt. Zij zoekt daarom 'uitwegen der 
liefde' uit de verschrikkelijke knoop van lot en schuld waarin wij 
bevangen zijn. Wij kunnen alleen beslissingen nemen in de ge
schiedenis, niet vanuit een ideaal, maar gehoorzamend aan het 
gebod. Dan moeten we zo'n uitweg vinden. 

Wij kunnen 'het goede' niet doen: dat is een metafysische abstrac
tie. Al onze beslissingen zijn belast met de grote schuld die voor
dien reeds gemaakt is. Moeten we dan kiezen tussen twee kwaden, 
zoals velen suggereren. Nee, ook dat niet. Het betekent niet dat 
wij de weg van de gehoorzaamheid niet kunnen gaan. We kunnen 
dus altijd iets doen wat niet kwaad is in de ogen van God. We 
proberen met een goed geweten beslissingen te nemen, want alleen 
een goed geweten berechtigt je te bidden om vergeving. En ver
geving heb je altijd nodig, ook voor je goede beslissingen, want 
ook die zijn zwaar belast met de voorgaande schuld. Ook gehoor
zamend nemen wij de last van het gewelddadige en onrechtvaar
dige verleden op ons. We handelen in de knoop van lot en schuld 
die ons is opgelegd. Paulus zegt dat het beproeven van Gods wil 
betekent dat je het goede, het welbehagelijke en het volkomene 
met elkaar te verbinden hebt (Rom. 12:2). Het goede is het juiste, 
dat we vinden door analyse van de situatie. Het welbehagelijke is 
het liefdevolle. En het volkomene is dat wat gericht staat op het 
Rijk van vrede. In geen enkele beslissing en handeling krijgen wij 
die drie volledig bij elkaar. Het zal altijd een accent zijn dat wij 
leggen. Het zal altijd een 'mislukte' poging zijn die wij doen. Maar 
ook zo kan de weg der gehoorzaamheid bewandeld worden. God 
eist niet het ideaal goede van ons, maar dat we, zoals gezegd, 
zoeken naar 'uitwegen der liefde.' 
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16 Suïcide) euthanasie en abortus 

De mens is het enige wezen, dat tot suïcide in staat is. Er zijn geen 
dieren die het doen. Door vuur omringde schorpioenen steken 
zichzelf dood omdat hun angel door de hitte krom trekt. Je kunt, 
met de stoïcijnen, van mening zijn, dat je de hoogste menselijke 
vrijheid verwerkelijkt als je tot deze daad overgaat. Je doet dan 
wat alleen een mens kan! De stoïcijnen zeiden: exitus patet, de 
uitgang van het leven staat open. Zij zeiden dat je je niet murw 
moest laten maken door het leven. Je leeft in vrijheid en je sterft in 
vrijheid. Daarmee was voor hen de kous af. Het is inderdaad een 
aantrekkelijke gedachte, die we niet te gemakkelijk naast ons neer 
moeten leggen. 

De oude Nederlandse vertaling van suïcide is zelfmoord. Dat 
woord legt een enorme morele druk op de daad. Zij zou altijd 
moord zijn. Dat is natuurlijk niet waar. Het stoïcijnse standpunt 
haalt die druk er af. Waarom zou je niet jezelf mogen doden, als 
het leven niet levenswaard meer is? Dat kun je maar niet zomaar 
onderbrengen bij het zesde gebod. Dat gaat over de bescherming 
van het leven van de naaste. Niet over het leven van jezelf. Het is 
geen wonder dat de stoïcijnse gedachte veld heeft gewonnen in 
onze tijd. Toch, denk ik, zijn er vragen bij te stellen, die wij niet 
verzwijgen mogen. Niet elke suïcide voldoet aan de normen van 
de stoïcijnen. Het is niet juist te veronderstellen dat iedereen die 
zichzelf doodt dat doet op afgewogen gronden. We moeten on
derscheidingen aanbrengen in de soorten van zelfdoding. Anders 
praten we over deze zaak te abstract. We doen daartoe een poging. 

Dat iemand, die door de Duitse bezetter verhoord werd, uit angst 
om door te slaan, zichzelf van het leven berooft, is niet alleen 
begrijpelijk maar ook prijzenswaardig. De martelingen waaraan 
men blootgesteld werd waren onverdragelijk. Op den duur zou 
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men gaan spreken. Dat men in die omstandigheden voor de dood 
kiest mag geen weldenkend mens afwijzen. Het is een vreselijk 
afscheid van het leven dat zo iemand moet doormaken. Het is geen 
lichtvaardige daad, maar één die alleen met de grootste opofferin
gen kan voltrokken worden. Ons past slechts een eerbiedig zwij
gen. 

Er is echter ook een zelfdoding, die teruggaat op een diepe de
pressie. Depressies worden door onze medische wetenschap be
schouwd als een zielsziekte. Psychiaters en psychotherapeuten 
spannen zich dan ook samen met hun patiënten in om ze te boven 
te komen. Er zijn tegenwoordig ook werkzame geneesmiddelen, 
die depressies tegengaan. De vrouw, die in haar leven haar man en 
kinderen verloren had en geheel alleen verder moest maar niet 
kon, heeft van haar psychiater middelen gekregen waarmee zij 
suïcide kon plegen. De psychiater had het gevecht verloren en 
zag met haar geen uitweg meer dan deze. Wie zal het hem kwalijk 
nemen? De exogene oorzaken zijn hier zo hevig, dat er geen leven 
meer mogelijk is. In beide gevallen echter, bij endo- en exogene 
depressies, moet wel het gevecht om de genezing ten einde toe 
gevoerd zijn. Als de vakman nog mogelijkheden ziet (die hijzelf of 
anderen kunnen bewerkstelligen) dan is het zaak de patiënt tegen 
zichzelf te beschermen (ook al ziet hij of zij die mogelijkheden 
niet, niet meer of tijdelijk niet). Er zijn ook mensen, die zeggen 
'anders' te zijn en die geobsedeerd zijn door de zelfdoding. Zij 
hebben vaak van te voren reeds een bepaalde vorm van zelfmoord 
op het oog, die zij per se willen plegen. Zij zijn op den duur van 
die daad niet af te houden. Wat hier allemaal achter zit, je kunt het 
soms een beetje vermoeden, maar begrijpen kun je het niet. 

Er zijn ook zelfdodingen die een soort wraak zijn op de nabestaan
den, de ouders of de geliefde. Ze laten deze mensen in grote 
ontreddering achter. Ook hier sta je meestal voor raadselen. 

Als de tora zegt: Gij zult niet doden, is dat 'evangelie': het staat in 
de context van een bevrijdingsgeschiedenis. Dat moeten we vast
houden. Het betekent dat we te allen tijde voor het leven op te 
komen hebben, dat we de dood te bestrijden hebben, dat we ons 
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voor elkaar hebben in te zetten. Er mag geen veroordeling van 
welke aard dan ook op grond van het gebod worden uitgesproken 
en zeker niet over de 'zelfmoordenaar'. Wie ons oordeelt is God 
zelf en Hij alleen! De suïcidale mens treedt voor Zijn aangezicht en 
verantwoordt zich. Dat speelt zich tussen God en hem of haar af. 
Daar mogen wij met onze meningen niet tussen komen. Wel is ons 
opgelegd voor het leven te strijden. Dat betekent dat wij alles 
moeten doen om suïcide te voorkomen. God is een God van leven 
en niet een God van de dood. God wil daarom dat wij leven en 
niet dat wij sterven. Daaraan houden wij vast. Elke gelukte zelf
doding is een verlies, waar we ons soms bij moeten neerleggen, 
maar dat ons nooit met rust mag laten. 

Het probleem dat ik boven al even aansneed, hulp bij zelfdoding, 
brengt ons op het probleem van de euthanasie, dat wij nu te 
behandelen hebben. Het probleem is zwaar belast door de praktij
ken die gevolgd zijn onder het nazisme. Men bedenke twee din
gen: in de Hitlertijd is het initiatief tot de 'euthanasie' - wetgeving 
uitgegaan van de artsen en de 'Endlösung' van 'minderwaardi
gen', zoals de Joden (!), heeft binnen deze wet plaatsgevonden. 
Dit heeft het probleem, in zekeren zin terecht, onder ons bijna 
ge ta boeïseerd. 

Toch hebben de ontwikkelingen der medische wetenschap geleid 
dat wij er niet langer onderuit kunnen hier met elkaar over ·te 
spreken. De medische macht, die geheel gericht is op het uitstellen 
van de dood, is zo groot geworden, dat hier grote problemen zijn 
gerezen. Het menselijke leven speelt zich af tussen geboorte en 
dood. Het leven is een gestadig sterven. Van het begin af staat vast 
dat je zoals je eenmaal ter wereld kwam je ook eenmaal afscheid 
moet nemen. Dit heeft de medische ethiek ook te bedenken. De 
mens is subject van zijn geschiedenis en heeft recht op zijn begin
nende, zijn durende, maar ook op zijn eindigende leven. Daarom 
kan de medische ethiek niet om de vraag heen, dat in bepaalde 
gevallen het leven niet langer een goddelijke gave is maar onmen
selijke dwang. Dan wordt de dood juist een gave van God! Het is 
een mens gezet eenmaal te sterven. Het is mogelijk dat de medi
sche macht dat uur te lang uitstelt en een mens zijn einde niet gunt. 
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Er moeten vragen gesteld worden bij de 'vooruitgang' van de 
medische wetenschap. Is die wel altijd ontwikkeld in de goede 
richting? Blijven zaken als verzorgen, verplegen, pijnverzachting, 
begeleiden niet achter bij de technische vooruitgang, die gericht 
blijft op bestrijding van de dood. En wendt de medicus zich niet te 
vaak af als hij intreedt? Natuurlijk, ook God wil dat wij leven: in 
zoverre is er niets tegen deze ontwikkeling. Maar het wordt anders 
als de andere aspecten daardoor onderbelicht raken. En als niet 
meer beseft wordt dat de mens eenmaal sterven moet. 

Het begrip euthanasie moet onderverdeeld worden. Ten eerste: 
het nalaten of staken van medisch handelen, zogenaamde passieve 
euthanasie. Voor de wet is dit geen euthanasie. Ten tweede: de 
bewuste ingreep, die tot de dood leidt, zogenaamde actieve eutha
nasie. Beide groepen zijn weer onder te verdelen in a. vrijwillige 
euthanasie (op verzoek van de patiënt). Men kan hier ook toe 
rekenen, zo men wil, de hulp bij zelfdoding; b. onvrijwillige 
euthanasie, bij patiënten die hun wil zelf nog niet of niet meer of 
in het geheel niet kunnen vormen en vaststellen. 

De eerste vorm ontmoet weinig tegenstand. Dat komt al daarin tot 
uitdrukking dat passieve euthanasie voor de wet niet onder dit 
begrip valt. Het wordt dus vrijgelaten. Ook de vorm waarin door 
een overdosering van pijnstillende middelen de dood versneld in
treedt. Omdat de wil om te doden ontbreekt laat de wetgever het 
vrij. De vraag is echter of die wil niet toch op de achtergrond mee
speelt. Deze vormen van euthanasie zijn niet zonder enig risico. 
Men mag er in ieder geval niet toe overgaan, zolang niet alle kansen 
voor een patiënt zijn verkeken. Ook hier geldt, wat algemeen geldt: 
zolang er een (kleine) kans is dat de patiënt in de toekomst toch nog 
een menswaardig leven kan leiden, dient daarvoor gevochten te 
worden. Natuurlijk geldt in een empirische wetenschap als de me
dische dat het percentage van die kans nooit nul en nooit honderd 
procent is. Het blijft altijd een schatting, waarin de patiënt zelf, 
voorgelicht door de artsen, een doorslaggevende stem heeft. 

Wat precies de criteria zijn van 'menswaardig' valt moeilijk exact 
te zeggen. Als een patiënt echter in de toekomst nog een rol kan 
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spelen in de interactie met zijn omgeving, nog kan communiceren, 
niet te veel pijn lijdt, niet te depressief is, dan zijn de voorwaarden 
er, dat hij ook zelf voor het leven zal kiezen. 

Bij de vrijwillige euthanasie moet in de eerste plaats de vrijwillig
heid boven alle twijfel vaststaan. Daar zijn al belangrijke proble
men! In het postmodernistische tijdvak, waarin grote twijfels rij
zen bij de subjectiviteit van de mens, blijft een begrip als 
'vrijwilligheid' ook niet ongemoeid. In hoeverre wordt onze zo
genaamde vrije wil bepaald door het ideologische systeem en de 
culturele context waarin we verkeren? Zijn er bij dat systeem, bij 
die context geen vragen te stellen? Is ons gedachtenklimaat niet te 
zeer dat van 'everybody happy'? Zijn we niet gereduceerd tot 
consumenten? Ook kan er van de familie druk uitgaan. Enzovoort. 
Het volgende probleem is het uiten van die vrijwilligheid. Het is 
duidelijk dat als iemand een keer zegt: ik wil dood, dat dit onvol
doende is. Het moet een ernstig overwogen, diepgaand besluit 
zijn, dat de patiënt heeft genomen. Maar kan hij dat alleen? Heeft 
Simone de Beauvoir niet gelijk als ze zich door haar moeder in de 
steek gelaten voelt? Mogen de nabestaanden niet ook een stem 
hebben? 

Vervolgens moet dit besluit de dokter worden meegedeeld. We 
laten terzijde dat er nog dokters zijn die zich er doof voor houden. 
We gaan ervan uit dat hij kennis neemt van het besluit. Dat hij 
onderzoekt of het ernst is. Dat hij bereid is zich te houden aan de 
wettelijk voorgeschreven procedures. Moet hij het nu doen? Is 
zo'n verzoek: overmacht? Ik denk van niet. Hij moet er ook zelf 
achterstaan en de beslissing billijken, want hij is het die er door 
justitie op aangesproken wordt en terecht. Hij kan bijvoorbeeld 
van mening zijn, dat het verzoek toch berust op een voorbijgaande 
neerslachtigheid of op een te sombere kijk op het ziektebeeld of op 
een onvoldoende waardering voor het restant van het leven. 

Afgezien daarvan heeft hij te letten op de voorwaarden die de 
wetgever terecht stelt: de patiënt moet in de stervensfase zijn en 
ondragelijk te lijden hebben. Het eerste criterium is nog wel te 
overzien, maar het tweede is veel moeilijker: wat is ondragelijk? 
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Het zijn allemaal vragen die hij beantwoorden moet voor hij tot 
handelen kan overgaan. Het blijkt dat een wilsbepaling vooraf, 
waarbij men bepaalt niet gereanimeerd te willen worden, als men 
eenmaal in een toestand gekomen is dat verder leven niet zinvol is, 
de mensen rust geeft. Toch moet ook de mogelijkheid opengelaten 
worden, later, als het zover is, de grenzen te verleggen en toch nog 
voor het leven te kiezen. Artsen gaan nooit blind op zo'n verkla
ring af. Zij zullen zich altijd vergewissen of zij nog geldig is en, als 
het mogelijk is, ook met de patiënt praten. Hier is grote zorgvul
digheid geboden. Artsen zijn zich dat in het algemeen bewust. Dit 
wil overigens niet zeggen, dat wij in alle opzichten de medische 
stand eenvoudig het volle vertrouwen kunnen geven. Ook zij 
hebben controle en toezicht nodig. 

Veel en veel moeilijker nog is de vraag van de onvrijwillige 
euthanasie. Deze doet zich voor bij patiënten in coma en bij zwaar 
gehandicapten. De eerste groep, comapatiënten, is misschien wel 
het minst moeilijk. Er is wel vast te stellen wanneer een coma te 
lang heeft geduurd en er geen ontwaken meer zal volgen. Dan is 
het goed de mens zijn sterven te gunnen. Er is dan niet meer nodig 
dan het medisch handelen te staken. Een leven in coma is in ieder 
geval geen menswaardig leven. 

Ook de tweede categorie, 'zwaar gehandicapten', is moeilijk. Ve
len zullen hun eigen wil kunnen bepalen en vallen dan onder de 
groep vrijwillige euthanasie. Dan is het iets gemakkelijker, al 
ontbreekt hier de 'laatste fase' van het leven. Er zijn echter pasge
borenen of kleine kinderen, die onder deze groep vallen. Die 
kunnen hun wil niet vormen. Dan moeten de ouders hun wil 
bepalen. Daar kunnen gemakkelijk onzuivere motieven in binnen
dringen. Het is in ieder geval niet goed hun eenvoudig de beslis
sing te laten. Er moet heel diep en 'ontdekkend' met hen gepraat 
worden. Daarbij moeten de artsen in ieder geval voluit hun eigen 
verantwoordelijkheid laten gelden. Je kunt hier nu eenmaal niet 
altijd doen wat de ouders je voorschrijven. We moeten niet ver
geten dat op dit gebied juist ook de nazipraktijken hebben ge
woed. Daarom is een grote behoedzaamheid geboden. Ik zou geen 
onvoorwaardelijk 'neen' willen laten horen, maar wel tot terug-
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houdendheid willen manen. Er is met een ernstige handicap vaak 
wel menswaardig te leven. 

Over hulp bij zelfdoding bij een ernstige psychiatrische patiënt is 
er onlangs door de Hoge Raad een vonnis gewezen, dat opschud
ding verwekte. Een psychiater die die hulp had gegeven werd 
vrijgesproken. Daarmee heeft de rechter eigenlijk het principe 
van de ultieme fase van het leven losgelaten, want daarvan was 
bij deze patiënt geen sprake. Er bleef alleen de ondragelijkheid van 
het psychisch lijden. Zonder nu de beslissing van deze arts aan te 
vechten (daarvoor zou je veel meer moeten weten), zijn er toch 
vragen. De voornaamste daarvan is, of we met deze beslissing niet 
op een 'hellend vlak' (een 'slippery slope') zijn geraakt. Zet deze 
uitspraak de deur niet open naar aanvechtbare praktijken? Moeten 
we op zijn minst voor zulke beslissingen (waar van een stervens
fase geen sprake is) niet een veel zwaardere procedure laten gelden 
dan de normale? Onlangs hoorden we op de t.V. het verhaal van 
een vrouw die hetzelfde verzoek aan haar psychiater had gedaan. 
Deze had de beslissing, met inachtneming van de procedures, 
reeds genomen, maar nog niet uitgevoerd. De vrouw is inmiddels 
onder behandeling van een andere psychiater gekomen, die wel 
succes boekt. De vrouw is nu blij dat ze nog leeft, al vecht zij de 
genomen beslissing niet aan. Dat geeft te denken! Mijn voorstel 
zou zijn voor deze categorie langere bedenktijd te nemen en 
zwaardere procedures in te stellen. Het is een uitermate riskant 
terrein. 

Abortus (provocatus) is uiteraard een slecht middel als het gaat 
om kinderbeperking. Daarvoor zijn andere en tegenwoordig ook 
zeer veilige en comfortabele middelen. Dat in ontwikkelingslan
den men daar nog niet aan toe is en zich vaak nog met (zelfs 
illegale, althans ondeskundig uitgevoerde) abortussen behelpt is 
een schande voor de westerse wereld. Het hangt samen met het 
wereldarmoedeprobleem, dat nog lang niet is opgelost. Nog 
steeds is driekwart van de wereldbevolking op of onder de hon
gergrens. Dat betekent in die landen dat elke moeder een paar 
zoons nodig heeft om haar later te verzorgen. Dat leidt tot hoge 
kindertallen. Als we dat probleem niet oplossen blijft de invoering 
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van middelen tot kindertal beperking een illusie. Er is een zekere 
welvaart voor nodig om deze middelen te aanvaarden. 
Er kunnen medische redenen tot abortus zijn. Die zijn doorslag
gevend. Als het om de moeder of het kind gaat, kiezen we voor de 
moeder (en niet zoals de oude (?) roomskatholieke moraal voor het 
kind). Dat geldt natuurlijk algemeen, als de vrouw zelf voor het 
kind zou kiezen wordt het anders. 

Moeilijker wordt het als de redenen sociaal of psychologisch zijn. 
De moeder en de eventuele vader hebben dan een doorslagge
vende stem, hoewel ze het niet eenvoudig voor het zeggen heb
ben. De arts houdt zijn eigen verantwoordelijkheid en zal het 
geval ook willen inbrengen in zijn team. Gezamenlijk wordt er 
dan een beslissing genomen. Een beslissing na de derde maand is 
medisch zoveel ingrijpender dat daarvoor veel zwaardere maat
staven gelden. Toch moet je altijd weer overwegen of je geen 
moord pleegt. Abortus mag geen routine worden! 

Een foetus in de moederschoot is in elk stadium een wordend 
mensenkind en heeft in principe recht op leven. Discussies over 
de vraag, wanneer de ziel in het kind komt, zijn onzinnig. Wie het 
kind 'onnodig', zonder ernstige redenen te hebben, doodt, pleegt 
een moord. 

Wat te zeggen over de theologie dergenen die tegen euthanasie en 
abortus zijn? Het is eigenlijk een vreemde vraagstelling, want wie 
is er niet 'tegen'? Het blijven ultima remedia, uiterste redmiddelen. 
Je doet het alleen als het helemaal niet meer anders kan. Maar dan 
zijn er theologen die er nog tegen zijn! Waarom? We zullen pro
beren de argumenten op een rijtje te zetten en kort te weerspreken. 
De meeste theologen die tegen abortus zijn , zijn ook tegen 
andere, galantere middelen om de geboorte te beperken. Zij willen 
de voorzienigheid van God respecteren. En die betekent voor hen: 
zoals het gaat gaat het en het is goed. Wil je geen kinderen dan 
moet je je onthouden, eventueel periodiek. Kunstmiddelen zijn 
'onnatuurlijk'. Daarmee uit. 

Het is een beetje een 'celibatair' standpunt. De voorzienigheids-
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gedachte is het zwakke punt in deze redenering. Providentia is 
geen christelijk begrip, maar een stoïcijns, en het hield voor hen in 
dat de natuurlijke gang van zaken als lot te zien was en dus 
aanvaard moest worden. Dat heeft weinig of niets te maken met 
wat in de bijbel daarmee enigermate vergelijkbaar is en, jammer 
genoeg, ook wel 'voorzienigheid' genoemd wordt. Het houdt 
echter in dat God alles regeert en in de richting stuwt van zijn 
goede voornemens met ons mensen. Zijn wil is dus geen lot, maar 
eerder een 'verbond tegen het lot'. Wat natuurlijk en onnatuurlijk 
is weten we niet. Het zijn onbruikbare begrippen. In zekere zin is 
alle cultuur onnatuurlijk en zou je onder dat motto veel en veel 
meer moeten verbieden dan abortus en kinderbeperking (en ho
moseksualiteit!) alleen. De bijbel hanteert het begrip dan ook 
eigenlijk niet. Op zijn hoogst zou je kunnen zeggen dat evange
lisch leven 'tegen de natuur in leven' (contra naturam vivere) is, 
voorzover het zich fundamenteel verzet tegen sociaal darwinisme 
(survival of the fittest). Het verzet van theologen tegen euthanasie 
heeft gedeeltelijk ook dit motief, maar is ook gefundeerd op het 
gebod: Gij zult niet doden. Het bezwaar ertegen is dat de tora uit 
zijn historische context wordt gelicht en in abstracto algemeen 
geldig wordt verklaard. Zij wordt tot een ijzeren 'wet' gemaakt. 

Merkwaardig is dan dat dezelfde mensen die de weloverwogen 
praktijk van euthanasie aanvechten de vaak veel minder overwo
gen praktijk van de oorlogvoering verdedigen. M.i. een inconse
quentie! Het woord van het 'Niet doden!' geeft een toekomst aan 
waarheen wij leven. We zijn tot leven bestemd en niet tot doden. 
En we moeten het ook laten te moorden en te doden. Maar dat is 
geen wet zonder uitzonderingen. Het is een aanwijzing. Onze 
praxis moet altijd weer verantwoord worden voor het aangezicht 
van de God van het leven. . 
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17 Zevende Gebod: Niet echtbreken 

Gij zult niet echtbreken. 

'Gij zult niet echtbreken' luidt het gebod. Wat is een echt, moet 
onze eerste vraag zijn. Als we 'echt' en 'huwelijk' in het woorden
boek van Van Dale opslaan komen we tot de conclusie dat het 
tweede woord wel het woord 'echt' inhoudt, maar dat het daaren
boven nog iets anders betekent, namelijk de wettelijke regeling 
van de levensgemeenschap en de plechtige sluiting ervan. Het 
woord 'echt' betekent (en dat kan huwelijk ook betekenen): de 
toestand van gehuwd zijn. In onze stipulatieve definitie willen wij 
dit accentverschil wat overdrijven en onder 'huwelijk' verstaan het 
formele instituut en onder 'echt' de levensgemeenschap. 

De echtverbintenis is het fundament van het huwelijk. De weder
zijdse belofte van liefde en trouw is het eigenlijke moment waarop 
de echtverbintenis begint. Zij blijft in stand zolang beide echte
lieden zich aan die belofte houden. Dat kan, maar hoeft niet vorm 
te krijgen in een huwelijk. De echt is dus de volledige en uitslui
tende levensgemeenschap die twee mensen met elkaar in liefde en 
vrijheid aangaan. Zij willen in die levensgemeenschap hun erotiek 
en seksualiteit (om met Bloch te spreken) 'tot wijsheid laten ge
dijen'. Zij proberen elkaar trouw te zijn in alle dingen, voorspoed 
en tegenspoed samen te verwerken. Zij zijn elkanders hulp en 
bijstand in het leven, zij strijden samen tegen de dood. Zij nemen 
de levensnood tezamen op zich. Zij beloven elkaar trouwe liefde. 
Die krijgen ze niet cadeau, maar zij zetten zich in om dat waar te 
maken. Deze belofte aan elkaar is het eigenlijke sacrament van de 
echt. Bloch heeft haar vergeleken met een grote scheepvaart, waar
van hij zegt: Alle avonturen van alle landrotten tezamen zijn 
minder avontuurlijk dan deze scheepvaart. Inderdaad steek je met 
je huwelijksboot van wal en bevaart de grote zeeën zonder dat je 
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overboord kunt stappen. Grote trouw wordt van je gevergd. Je 
komt pas aan land als de dood je scheidt. Zelfs met de dood van 
één van beiden is het nog niet voorbij: de ander leeft voort in de 
gedachtenis en je hebt hem of haar nog lief. Ook als je hertrouwt, 
blijft dit. Samen heb je een lange geschiedenis gemaakt, die onuit
wisbaar is voor jou en haar (voor jou en hem). 

De echt is niet alleen een persoonlijke maar ook een maatschap
pelijke zaak: je maakt bekend dat je dit besluit hebt genomen en 
dat je verder als echtelieden wilt behandeld en geëerbiedigd wor
den. Vaak zal die bekendmaking vorm krijgen in een huwelijk, 
maar dat hoeft niet. Dat mensen samen trouwen en zulke verbin
tenissen aangaan is niet toevallig. Het is de concretisering van de 
medemenselijkheid van de mens. Die medemenselijkheid is geen 
ethische, maar een ontologische categorie: menszijn is medemens
zijn, de mens is niet alleen, hij is 'tweezaam'. Genesis spreekt 
daarvan als gezegd wordt: De mens is naar het beeld van God 
geschapen, als mannelijk en vrouwelijk (1:27). Daarin lijkt de 
mens op God dat hij net als God niet alleen is en ook niet zijn 
wil. God is de God van het verbond: Hij wil er voor mensen zijn. 
Zo is de mens ook altijd mens voor de mens. Hij kan zijn mens
zijn niet alleen waarmaken. Hij is mens in ontmoeting, in relatie. 
Dat wordt in Genesis uitgedrukt in de woorden: mannelijk en 
vrouwelijk. Mijns inziens moeten we dat niet als seksen verstaan, 
maar meer als een dialogische spanning die het menszijn ken
merkt. In alle culturen zie je dat mensen 'mannelijk of vrouwelijk' 
zijn, overigens in alle mengvormen ervan. Niemand is zonder 
meer het één of het ander. Maar de spanning doortrekt het mens
zijn. Je ziet die spanning zelfs bij lesbische vrouwen of homosek
suele mannen! Er is dus een fundamentele openheid voor elkaar, 
een niet af zijn van de enkeling, een noodzaak tot verhou.ding 
waardoor het menszijn gekenmerkt wordt. Dat heet in de Schrift: 
het beeld van God. En deze medemenselijkheid komt tot uitdruk
king en concretiseert zich in de 'echt'. ('Mannelijk en vrouwelijk' 
mag echter niet zo uitgelegd worden dat die echt tussen een man 
en een vrouw dient plaats te vinden. Dat zal meestal zo zijn, maar 
niet altij d.) 
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Wat wordt nu in het zevende gebod verboden? Het breken van de 
echt, het inbreken in de echt. Verboden wordt het niet eerbiedigen 
van de echtverbintenis van de ander. Daarom heeft die ander 
gevraagd: wij hebben elkaar trouw beloofd en willen samen door 
het leven gaan, respecteer dat! Daaraan wordt niet voldaan, dat 
respect wordt niet opgebracht. Dat is het wat het zevende gebod 
verbiedt. Het schoolvoorbeeld van echtbreuk is wat David doet 
met de echtverbintenis van Bathseba en Uria. David leeft zelf in de 
overvloed van de veelwijverij. Hij hoeft seksueel bepaald niet op 
een houtje te bijten. Toch wordt hij verliefd op Bathseba die hij 
ziet baden. Dat kan gebeuren. Maar als hij te weten komt dat ze 
getrouwd is met Uria, een officier, dan is zijn conclusie niet dat hij 
zich moet beheersen en die verbintenis respecteren. Hij breekt in 
in de echtverbintenis en ruimt Uria op een misselijk hypocriete 
wijze uit de weg. 

Dat is bedoeld in het zevende gebod: dat mag zo niet! Er wordt in 
het zevende gebod geen institutie verdedigd, maar respect ge
vraagd voor de verbintenis die mijn naaste is aangegaan. De 
koning heeft veel vrouwen, hij leeft niet in monogamie. Als die 
institutie er al was, was hij in ieder geval niet algemeen geldig. De 
profetische schrijver van het Samuelboek valt er niet over. Waar 
hij wel over valt, bij monde van Nathan, is dat David het enig 
ooilam van zijn naaste heeft geroofd, dat hij echtbreuk heeft 
gepleegd. David is het zelf die zich ter dood veroordeelt. 'Gij zijt 
die man!' Hoewel David hier verschrikkelijk faalt, ook als koning, 
blijft hij toch de man naar Gods hart. God laat hem niet vallen, al 
moet hij boeten. 'Gij zult niet' ... wordt altijd gezegd in een wereld 
die in het boze ligt en God weet het. Hij is een vergevende God. 
Daarom heeft zijn bevel ook zo'n grote, doordringende kracht. 

Wij kunnen zeggen dat dit alles tamelijk patriarchaal is, vooral als 
wij erbij bedenken dat in het casuïstische recht de overspelige 
vrouw gestenigd moet worden. Jezus was daar ook faliekant op 
tegen. Hij zag er een verschrikkelijke hypocrisie in: Wie zonder 
zonde is werpe de eerste steen!, zei Hij, toen men een overspelige 
vrouw wilde stenigen. Het verhaal vertelt dat ze afdropen, die 
mannen. Dit geeft ons het recht het patriarchale ervan af te halen 
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en te zeggen: dit geldt naar beide kanten, dit geldt voor vrouwen 
en mannen. Verbintenissen moeten door beide seksen geëerbie
digd worden. Het is voor man en vrouw beide verboden in te 
breken in de echt van een ander. De erotische verhouding van de 
naaste, zijn levensgemeenschap, zijn poging samen te leven tot de 
dood scheiding maakt ... verdient respect. Niemand mag haar 
breken. Niemand mag ertussen komen. En dat geldt natuurlijk 
ook van verbintenissen van gelijkgeslachtelijke aard. 

Dat een getrouwde man of vrouw, die een anders huwelijk kapot
maakt, ook de echt van zichzelf bedreigt, is natuurlijk waar. Ook 
waar er afspraken zijn tussen de echtelieden om er niet over te 
vallen, zal het vaak toch zo'n bedreiging zijn. Zulke afspraken zijn 
zelden in eerlijkheid en gelijkwaardigheid gemaakt. Er is meestal 
een slachtoffer. Vreemdgaan doe je zelden straffeloos. Toch is dit 
niet wat het gebod verbiedt: het is een andere zaak. Het is mis
schien iets dat je onder ogen moet zien als gevolg van echtbreuk of 
als gevolg van een uit de hand gelopen flirtation met een niet
getrouwde man of vrouw. Daarom zeg ik: vreemdgaan doe je 
zelden straffeloos. Je bent dan gestraft met de gevolgen die het in 
je eigen leven heeft. In het gebod gaat het uitsluitend om de 
bescherming van de naaste. Diens levensverbintenis verdient res
pect. 

Ook in een tekst als Efeze 5 zullen velen zich ergeren aan patri
archale trekken. Het heeft weinig zin de tekst daartegen in be
scherming te nemen, ook al is het patriarchale erin veel minder dan 
men vermoedt. Eén ding is echter duidelijk (en daarvan kan men 
onmogelijk zeggen dat het patriarchaal is): we zijn één vlees met 
het oog op Christus en de gemeente. Dat wil zeggen: ons huwelijk 
is niet kosmisch ingebed, het berust niet op een scheppingsordi
nantie, het ligt niet vast vanuit het verleden. Maar de echt is 
messiaans. Dat wil zeggen: man en vrouw, mensen wonen samen 
als een voorsmaak en voorproef van het messiaanse rijk. De echt is 
het begin van iets groters en schoners, dat God met ons voorheeft: 
de Messias en zijn Rijk van vrede, van broeder- en zusterschap, 
van saamhorigheid, van solidariteit en van liefde. Dat mogen we 
vooruit beleven, dat mogen we als vooroefening beproeven, daar 
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mogen we op hopen als we een levensgemeenschap aangaan. 
Daarom kan een goede echt ook nooit een egoïsme à deux zijn, 
want dit wereldwijde perspectief dient erover te liggen. Samen zet 
je je dan ook in voor het leven. Je vecht niet alleen voor elkaar, 
maar ook en juist v'oor de ander, de naaste die hulp behoeft en 
geknecht of beledigd wordt. Samen ben je sterker en weerbaarder 
dan alleen. Samen voed je ook die messiaanse hoop: het is je beider 
horizon. Kosmisch is de echt niet ingebed, maar zij is wel voor de 
kosmos bestemd: de wereld wordt aangezien op haar toekomst en 
in dat licht bezien. De natuur, de 'schepping' in die zin, is ook niet 
wat haar draagt: de schepping is voor haar de uiteindelijke schep
ping, die God bereid heeft. Daartoe heeft God die tweezaamheid, 
die medemenselijkheid geschapen, opdat zij eenmaal tot vervul
ling zouden komen. Die hoop is ons gegeven met het oog op de 
hopelozen. En de liefde ook, zij dient om te leren liefhebben. 
Terwille van hen die liefde ontberen is ons de liefde gegeven. 
Om samen sterk te zijn hebben wij lief, om samen in het leven te 
staan en samen zich 'messiaans te verzetten'. 
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18 Erotische verhoudingen 

De kerk zal alle theocratische dromen moeten laten vallen, zij is in 
een minderheidspositie gekomen en haar ontbeert niet alleen de 
macht maar ook het vanzelfsprekend gezag om haar overtuiging 
door te zetten. En dat is maar goed ook, want de kerk moet het 
Koninkrijk van God niet willen bouwen, zij mag het verwachten 
en van die hoop getuigen. Zij is veeleer een kritische instantie, die 
vragen stelt, dan een constructieve, die antwoorden geeft. Zij kan 
zich daarom zeer goed vinden in een echt democratische samen
leving. En zij aanvaardt het pluralisme al heeft ze er ook vragen 
bij. Dit moet voorafgaan als het om de grote veranderingen gaat 
die zich bij ons voltrekken. 

Van de oude, zogenaamd 'christelijke' instituties als huwelijk en 
gezin blijft geen steen op de andere. Daar mag de kerk niet rouwig 
om zijn, nog minder mag zij dit proces willen stoppen, maar ze 
mag er wel kritische vragen bij stellen. De vormgevingen, de 
instituties zijn geen scheppingsordinanties. God heeft ze niet ge
schapen of in zijn voorzienigheid geordineerd. Wat God met het 
oog op zijn Rijk gemaakt heeft is de 'medemenselijkheid', dat wil 
zeggen dat de mens niet alleen zij aan zij, maar in kameraadschap 
door het leven gaat. Al het andere is menselijke vormgeving en 
institutionalisering. Die is zeker nodig, want zonder afspraken 
komen we het leven niet door. Terwille van het ordelijk samen
leven zijn dus ordeningen nodig. Maar die zijn veranderbaar. Die 
komen ook voor verantwoording van ons mensen. Immers: we 
moeten ze als afspraken beschouwen. 

Als er in het huidige tijdsgewricht dan grote veranderingen en 
verschuivingen optreden, dan zijn die niet zomaar, maar nood
zakelijk. We hebben met elkaar behoefte aan nieuwe, andere 'af
spraken'. Zo ligt het principieel. In werkelijkheid echter zijn het 
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geen afspraken, maar komen ze in een groot collectief proces tot 
stand en veranderen meestal langzaam, soms wat sneller. We moe
ten die processen hun kans laten en er ons niet te zeer tegen 
verzetten, want ze hebben immers een noodzakelijk karakter. Ze 
vormen nieuw wat door de maatschappelijke en culturele verande
ringen vereist wordt. 

Natuurlijk wil de gemeente in haar ethiek een bijdrage leveren aan 
de nieuwe vormgevingen, de nieuwe institutionaire vormen die 
nodig zijn om het moderne democratische samenleven te ordenen. 
Zij praat dan ook gewoon mee in het maatschappelijke gesprek dat 
hierover plaatsvindt. Dat dit gesprek vaak chaotisch verloopt, 
omdat de 'ideologieën' failliet zijn, doet haar geen genoegen, maar 
gaat ook niet aan haar voorbij. Ook zij deelt in deze crisis. We 
voeren het gesprek met elkaar, zo goed en zo kwaad als het gaat. 
De ethiek van de gemeente is een solidair-kritische ethiek. 

Dat het huwelijk (in institutaire zin) in onze maatschappij nog 
steeds (misschien iets minder dan gisteren) ter discussie staat, is 
de gemeente geen grote zorg, zolang men bereid is aan de verhou
dingen enige vorm te geven en die ook publiek te belijden. De 
wetgever is nogal conservatief ten deze. De echtverbintenis van 
gelijkgeslachtigen wordt nog altijd gediscrimineerd. Ik denk vaak 
dat het beter zou zijn het hele huwelijk naar de notaris over te 
brengen. De overheid zou dan alleen de randvoorwaarden voor de 
contracten moeten vaststellen en voor publiekmaking ervan moe
ten zorgen. Natuurlijk mogen de prijzen van de notaris die van de 
huidige huwelijkssluiting nauwelijks te boven gaan. Er zou een 
veel beter inspelen op de behoeften van de partners kunnen ko
men. En de voorwaarde dat men van verschillend geslacht zou 
moeten zijn zou kunnen vervallen. Het 'huwelijk' is natuurlijk 
geen onbelangrijke zaak. De echtelieden geven hun belofte van 
liefde en trouw in vrijheid niet alleen aan elkaar. Dat doen zij in de 
eerste plaats en is ook het belangrijkste. Maar zij kennen zichzelf 
ook in de eigen zwakheid en vragen om 'trouwgetuigen' die hun 
belofte horen en mede dragen. Zij maken hun belofte publiek: zij 
willen niet alleen dat die gerespecteerd wordt, maar ook dat de 
samenleving hen aan die belofte houdt. De samenleving treedt dan 
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ook in de gestalte van het recht op, als de echtelieden van hun 
belofte ontslagen willen worden. Zij worden dan aan bepaalde 
regelingen gehouden. In zoverre is het huwelijk eigenlijk een 
echtscheidingsregeling, die hopelijk latent blijft. De echtelieden 
kortom roepen getuigen op die met hen hun huwelijk willen 
dragen. Zij weten dat zij het niet alleen kunnen. 

Bij het verval van het huwelijk en van de echtverbintenis moeten 
we beseffen, dat zulke levensgemeenschappen onder veel grotere 
druk zijn komen te staan dan in grootmoeders dagen. Wij leven 
gemiddeld veel langer dan de mensen vroeger en door welvaart en 
andere bescherming menen wij veel meer verzekering en beveili
ging tegen de levensnood te hebben. Wij hebben kortere werk
tijden en hebben veel meer vrije tijd, gaan meer op vakantie dan 
onze voorouders. Daarom schijnen we in de levensstrijd veel 
minder, maar in de vrije tijd veel meer op elkaar aangewezen te 
zijn. Juist die vrijheid zet het huwelijk onder druk. Heel veel 
huwelijken gaan in de vrije tijd, in de vakantie stuk. Onze groot
ouders werkten tachtig, negentig uur in de week en streden met 
elkaar hun barre levensstrijd. Wij werken tweeëndertig tot acht
endertig uur en zitten de rest van de tijd met elkaar opgescheept! 

De daaruit voortkomende echtscheidingen kosten de mensen heel 
veel pijn en verdriet. Zij worden beleefd als een diep falen. In al 
deze gevallen moeten echtelieden afscheid van elkaar nemen. Dat 
staat gelijk aan een beetje sterven. Kortom: er is geen enkele reden 
over vele echtscheidingen negatief te oordelen (zoals de paus doet) 
en te zeggen: de mensen scheiden tegenwoordig maar. Zij doen 
het bijna allemaal waarachtig niet voor hun plezier. 

Het is heel goed dat de jongere generatie het huwelijk niet meer zo 
naïef en onvoorbereid ingaat als vele ouderen nog gedaan hebben. 
Zij zijn minder lichtvaardig en beproeven elkaar meer. Zij gebrui
ken een goed deel van hun jeugd voor allerlei ontmoetingen en 
contacten, waarvan er vele een seksuele kant hebben. Zonder nu te 
zeggen dat eindeloos gevlinder en gevrij goed is (er zijn grenzen), 
is er iets goeds in dit beproeven wat voor vlees er in de kuip is. De 
eisen die aan een vaste verbintenis worden gesteld zullen immers 
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hoog zijn. Laat men dan ook de tijd hebben zich daarop voor te 
bereiden. In ieder geval is het niet goed zich overhaast in een 
huwelijk te storten. 

De monopoliepositie van het huwelijk is gelukkig doorbroken, al 
keert men zich de laatste tijd weer meer tot de institutie. De keuze 
voor huwelijk moet gegrond zijn en vrij. Daarnaast zullen er altijd 
andere vormen van samenleven blijven en dat is goed. Ook de 
keuze voor het niet aangaan van een huwelijk of een echtverbinte
nis moet gerespecteerd worden. 

Het gaat niet aan deze mensen alle erotiek, alle seksuele daden en 
verhoudingen te ontzeggen. Daar zijn ze vrij in, mits ze de echt
verbindingen van anderen eerbiedigen. Soms zullen ze zelf geen 
vaste verbindingen aangaan. Soms ook wel. Ze zijn daar vrij in. 
Die vaste verbindingen moeten wij overigens als echtverbintenis
sen zien. Ook Lat-relaties verdienen de bescherming van het ge
bod. Alles wat twee mensen samen als goed beleven en dat in 
vrijheid en vreugde wordt aangegaan kan en mag niet veroordeeld 
worden. 

Vaste homoseksuele of lesbische verhoudingen moeten wij m.i. 
behandelen als echtverbintenissen. Ook zi j verdienen respect. Vele 
homoseksuelen komen echter terecht, min of meer gedwongen, in 
losse contacten. Dat kan voor sommigen een jungle zijn. Anderen 
beleven het positiever. Zij prefereren losse relaties. Hoe ook: wij 
kunnen er de staf niet over breken en willen dat ook niet. Het is 
allemaal geoorloofd, als het maar vrijwillig is en door de partners 
gelijkelijk als goed beleefd wordt. Natuurlijk kunnen er twijfels 
zijn en kritische vragen. Die mogen we zeker stellen. Die hebben 
we bijvoorbeeld bij de zogenaamde anonieme seks in urinoirs en 
andere gelegenheden. Of we zo de grens niet overgegaan zijn van 
wat nog menselijk verantwoordbaar is? Is dit niet al te 'hedonis
tisch'? Dat neemt niet weg, dat we ook zulke mensen niet veroor
delen mogen en dat ze ons welkom blijven. 

Vaak wordt de echtverbintenis in het perspectief geplaatst van het 
geluk van beiden. Geluk echter kan niet worden nagestreefd: het 
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valt je soms even ten deel. De Amerikaanse gedachte van de 
'pursuit of happiness' is uitgelopen op een najagen van welvaart, 
van geld en goederen. Dat kan een basis voor geluk zijn en is het 
misschien ook vaak, maar ook van ongeluk. Het lijkt mij een 
misvatting van (semi-)romantische aard om geluk als doel van 
het huwelijk te stellen. Het oude huwelijksformulier van de her
vormde kerk begon wat somber met opsommen van de ellende die 
de huwenden te wachten stond. Inderdaad sluiten we het huwelijk 
om samen voorspoed en tegenspoed te verdragen. Het huwelijk is 
een levensgemeenschap, waarin je samen het menselijke lot en de 
menselijke schuld op je neemt, samen probeert door het leven te 
komen, samen tegen ziekte en dood strijdt, kortom samen geschie
denis maakt. Het is niet te ontkennen dat het huwelijk iets drama
tisch heeft. Welbeschouwd is het huwelijk, omdat de gehuwden de 
dood onder ogen hebben te zien, eerder een tragedie dan een 
blijspel, al zijn er ook vele verheugende momenten. 

De heroïek van het huwelijk heeft ook weer iets heel ondrama
tisch. Chesterton heeft het mooi beschreven: 'Alle dingen die van 
het huwelijk een succes maken, zijn naar hun aard heel ondrama
tische dingen: het stille groeien van een instinctief vertrouwen, de 
gemeenzame wonden en overwinningen, de opeenhoping van 
oude gewoonten, het rijke rijpen van oude grappen. Ja, gezonde 
echt is een ondramatisch ding.' Dat is de andere kant en die is 
zeker ook waar. 

De echtverbintenis wordt in deze moderne tijd nogal eens gezien 
als een wijze van zelfontplooiing. Men probeert door de ander zijn 
eigen 'ik' sterk te maken, te verwerkelijken en vorm te geven. 
Daarbij vergeet men vaak dat de ander een mens is, die mij tege
moetkomt. Het gaat in het huwelijk daarom werkelijk met een 
ander samen te leven. Het komt al tot uitdrukking in de termen die 
men gebruikt, dat de ander in zijn anderszijn niet gezien wordt. 
Men zegt: 'Mijn relatie was niet bevredigend meer, daarom heb 
ik .. .'. Kennelijk gaat het om de relatie en niet om de ander. En die 

. relatie moet 'bevredigend' zijn. Dat de ander er is en dat hij/zij een 
naam heeft wordt vergeten. Eigenlijk heb je hier te doen met een 
egoïsme à deux. Dat is echter geen tweezaamheid, want dat is iets 

140 



anders dan twee enkelingen, twee individuen, die de ander zien als 
mogelijkheid, als object om aan te groeien. In het huwelijk moeten 
we ervoor kiezen het menselijke leven en zijn nood met elkaar in 
gemeenschap te leven. Gemeenschap is veel meer dan relatie. Zij 
veronderstelt ontmoeting, herkenning, gesprek, wederzijdse bij
stand, gezamenlijk lijden en verwachten, gezamenlijk strijden, 
winnen of verliezen enzovoort. 

De versmading en belastering van de seksualiteit die ook in het 
christendom is voorgekomen is onbijbels, onjoods en onchriste
lijk. Omdat men het begrip 'vlees', waarvan Paulus zich bedient, 
verkeerd interpreteerde en met het lichaam en de lichamelijke 
geneugten gelijkstelde, gebeurde dit. Ook het begrip 'begeerte' 
dient niet seksueel te worden uitgelegd. Er is veel meer reden 
vanuit de bijbelse boodschap ons lichaam en dus ook onze seksu
aliteit niet te ontkennen, maar hartelijk te begroeten en toe te 
juichen. Natuurlijk kan de seksualiteit tot een begeerte worden, 
maar zij is het niet uit zichzelf. Onze zinnen hebben we en ze 
mogen geprikkeld worden. Daartoe zijn ze ons gegeven. Daar 
steekt helemaal geen kwaad in. Tot een begeerte wordt die prikke
ling pas als wij ons erdoor laten beheersen en er de controle over 
verliezen. 

Wat bedoelt jezus eigenlijk als hij zegt: 'Een ieder die een vrouw 
aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met 
haar gepleegd'? De begeerde vrouw is getrouwd anders kan er van 
echtbreuk geen sprake zijn. De zinneprikkeling wordt tot een 
begeerte, als zij de mens gaat overheersen. Die mens werpt nu 
een veroverende blik op die getrouwde vrouw; hij wil haar 'ver
sieren', zeggen we tegenwoordig. Dat laat hij merken. In principe 
is hij hiermee op de verkeerde weg, zegt jezus. Hier begint wat 
eindigt in het kapotmaken van haar huwelijk. Wij moeten goed 
vaststellen dat dit niet een oproep is de zinnen te doden. Waarom 
zouden we de schoonheid en de aantrekkelijkheid ook van een 
getrouwde vrouw niet mogen zien en genieten? Waarom zouden 
we er niet door bekoord mogen zijn? En als je zegt: maar bekoring 
is in principe een verzoeking, dan heb je gelijk. Maar verzocht was 
jezus zelf ook. Het gaat erom in de verzoeking stand te houden en 
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je niet te laten meeslepen door je driften. Begeerte begint eerst 
daar waar we innerlijk toegeven en onszelf gereedmaken toe te 
slaan. Het is de daad in nuce. 

Daarom gaat Jezus ook verder met een groteske: 'Als het je oog is 
dat je tot zonde verleidt, ruk het uit! als het je rechterhand is, 
houw haar af!' We kunnen aanvullen: Als het je penis is, ruk hem 
af! Het zit immers niet in oog, in hand of in penis, maar in jezelf. 
Het oog, de hand, de penis en de vagina zijn organen van mensen, 
die verantwoordelijkheid dragen. Zij moeten ermee omgaan. Er 
mag geen deel van onszelf 'alles' worden, zodat het ons beheerst in 
plaats van andersom. 

Mag je dan geen slippertje maken als getrouwde man of vrouw? 
De zonde tegen het zevende gebod is niet erger, misschien soms 
wel minder erg, dan die tegen de andere. Als het ook een ge
trouwde vrouw of man is waarmee je een avontuurtje hebt, breek 
je wel in in een huwelijk van een ander. Dat is een overtreding! Als 
het een ongetrouwde is dan bedreig je alleen je eigen verhouding. 
Ook dat is niet goed: je kunt het beter laten. En de gevolgen 
komen op je eigen hoofd. In de meeste huwelijken blijkt het niet 
onoverkomelijk te wezen, gelukkig. Maar het richt altijd schade 
aan. Meestal ook in huwelijken waar de afspraak bestaat er niet 
over te vallen. Omdat als het puntje bij paaltje komt de afspraak 
veel moeilijker te houden blijkt dan werd voorgesteld. Maar ook 
omdat zulke afspraken vaak wel door de één, niet door de ander 
van harte worden gemaakt. Er zit vaak iets gedwongens in. Wat ik 
hierboven zegt geldt mutatis mutandis ook voor vast verbintenis
sen van homoseksuelen. Daarom is het huwelijk of welke andere 
levensgemeenschap ook iets 'hoogs': het leert ons onze seksualiteit 
'tot wijsheid te laten gedijen (Bloch)'. 

In elke verliefdheid zit in principe al deze eenkennigheid. De 
gelieven begeren elkaar en alleen elkaar. Ze gaan in elkaar op. Zij 
willen voor elkaar kiezen. Bij die keuze worden de andere uitge
sloten, maar niet buitengesloten. De erotische liefde is dus in se en 
per se 'monogaam'. Als we trouwen betekent dit: we beloven 
elkaar ook trouw in dit opzicht. Maar dat is een trouw aan de. 
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liefde zelf! Het kan geen verbetenheid zijn. Trouw is een in kle
vende eigenschap van de liefde. Trouw komt er niet bij. Nee, zij 
zit erin. Daarom is vreemdgaan ook een ontrouw aan de liefde. Je 
verloochent iets waar je samen voor gekozen hebt toen je elkaar 
lief kreeg. Vanuit deze liefde, die tot wijsheid gedijt en die trouw 
bewijst, die zich van de nood des levens bewust is, die de dood 
gezamenlijk onder ogen ziet en zich inzet voor het leven, vanuit 
dit bondgenootschap in Gods naam ... zul je misschien je hart 
vasthouden bij al die 'loslopende' mensen. Je hart vasthouden is 
echter bepaald geen veroordelen. Je bent veeleer met ze verbon
den. Je huwelijk is ook hun ten dienste. Je sluit je niet voor hen af. 
Je sluit ook de deuren niet voor hen. Je vermoedt hoe eenzaam ze 
kunnen zijn, overgelaten aan hun verlangens en hun lusten en 
nergens vervulling vindend. Het is geen medelijden bij voorbaat. 
Dit soort medelijden is te vaak een vorm van verachting. Wel is 
het mededogen. Want je probeert de naaste in de ogen te zien en 
met hem mee te leven. En je wilt ook zijn eenzaamheid delen. Je 
eigen huwelijk is immers een voorproef van de broeder- en zus
terschap der mensen. Het is er toch met het oog op de Messias? 

Het lijkt mij dat de kerk met de aparte huwelijkssluitingen door de 
week langzamerhand moet ophouden. Het zijn eerder religieuze 
plechtigheden dan vergaderingen van de gemeente van de Messi
as. Het is veel beter als een paar, dat dit wenst, de zondag volgend 
op hun huwelijkssluiting in de dienst komt, waar zij hun belofte 
kunnen herhalen en laten bevestigen en waar voor hun toekomst 
gebeden wordt. Dezelfde gang van zaken kan gevolgd worden 
voor homoseksuele of lesbische paren. Wel is dit een zaak waarin 
de kerk met liefde en geduld dient op te treden. Zij moet nieuwe 
gewoonten langzaam invoeren en niet de mensen voor het blok 
zetten. Het is niet nodig dat de paren die ingezegend worden eerst 
in het stadhuis getrouwd zijn. Dat kan, het hoeft niet. 

143 



19 Enkele seksuele en andere vragen 

Eén van de belangrijkste en ook moeilijkste vragen, waarvoor we 
gesteld zijn, is die van de eugenetiek of de genetische manipulatie. 
Het is zeer moeilijk op dit punt de grenzen van het wenselijke, het 
toelaatbare en verwerpelijke aan te geven. 
Wat op dit punt een utopie lijkt is het allerminst. Bovendien is het 
bijna onmogelijk de ethische inzichten doorgang te doen vinden. 
Niet alleen plegen wetenschappelijke ontwikkelingen onbeïn
vloedbaar te zijn: ze zetten zich tegen alles in door. En vervolgens 
gaat de regel gelden, dat wat kan ook mag (wat bepaald niet waar 
is). Bovendien kan misschien hier iets niet wat elders wordt ge
daan. We zijn politiek zeer ten achter op de wetenschappelijke, 
maar zeker op de economische en commerciële ontwikkelingen. 
Het gevolg is dat de ethiek het nakijken heeft. Zij zal weinig 
invloed kunnen uitoefenen op de ontwikkelingen. Dan zou ze 
mede de opties van de vooruitgang moeten kunnen bepalen, wat 
niet het geval is. 

Als algemene regel zou ik willen stellen, dat we in ieder geval de 
mogelijke schepping van een ideaal mens (de utopie!) niet moeten 
verwerkelijken. We zullen het er nooit over eens zijn wat een 
ideaal mens is. Het ideaal zal in de praktijk ingegeven worden 
door belangen, vooral van economische aard. Het lijkt evenmin 
wenselijk kinderen op bestelling van de ouders te gaan leveren: 
handvaardige of intelligente of muzikale kinderen. We zullen een 
zeker respect moeten tonen voor de lotsbeschikking. Niet dat die 
een absolute waarde is, maar zij verdient toch zo veel mogelijk 
geëerbiedigd te worden. Dus een actieve eugenetiek, waarbij we 
idealen volgen en proberen te verwezenlijken, zoals de nazi's heb
ben gedaan, lijkt mij onwenselijk. Het is veel beter sommige din
gen aan het natuurlijk beloop over te laten, al mogen we dat ook 
bepaald niet heilig verklaren. 
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Wij moeten dat zeker niet doen als het gaat om voorkoming van 
erfelijke afwijkingen van ernstige aard. De kans daarop bestaat in 
alle huwelijken en is ook niet altijd traceerbaar. Maar vooral in 
huwelijken waar de kans op ernstige genetische afwijkingen en 
hun gevolgen vergroot is, daar is een genetisch onderzoek zonder 
meer op zijn plaats. Het kan een algemeen onderzoek naar die 
kansen zijn. Het lijkt mij dat dit in ieder geval moet. Men beseffe 
echter dat het aanvragen van een onderzoek, wanneer men een
maal zwanger is, de keuze voor abortus (in geval van een nega
tieve uitslag) inhoudt. Daarom moet men de ernst van de te ver
wachten afwijkingen goed overwegen. Ik kan mij zeer goed 
voorstellen dat bepaalde ouders de risico's liever nemen. Maar er 
kunnen ook afwijkingen in de verwachting liggen die zo groot 
zijn dat ze onaanvaardbaar zijn. Dan moet er uiteraard genetisch 
onderzoek plaatsvinden. Waar hier de grenzen van het nog-aan
vaardbare en niet-meer-aanvaardbare liggen is in het algemeen niet 
te zeggen. Het ene ouderpaar zal een veel grotere tolerantie tonen 
dan het andere. In het algemeen geldt in onze moderne cultuur, 
dat de graad van tolerantie tamelijk klein is geworden. We willen 
graag alles uitsluiten wat ons niet past. Dat is een zwakke kant aan 
onze every-body-happy-cultuur! Er zijn dingen in het leven die 
gedragen (verdragen) moeten worden, maar het bovenmenselijke 
mag niet gevergd worden. Het te verwachten kind moet ook een 
toekomst hebben, kans op een redelijk leven en op wat aardigheid 
en wat geluk. 

De overheid moet wel zorgen dat maatschappelijke instanties, 
bijvoorbeeld verzekeringsmaatschappijen, de zaak niet onder druk 
gaan zetten en zulke onderzoeken gaan eisen. Het moet de vrijheid 
van de persoon blijven ervoor of ertegen te kiezen. 
Dat geldt niet alleen in dit geval, maar in het algemeen met be
trekking tot te verwachten of latente ziekten. De verzekerings
maatschappijen moeten hun premies berekenen naar de maatstaf 
van de 'wiskunde', van de 'statistiek'. Zij mogen de risicogroepen 
niet gaan uitsluiten, want aan die groepen immers ontlenen ze hun 
bestaansrecht. Er moeten op dit gebied dus zeer strenge wetten 
komen, van internationale gelding. De tendentie de mensen buiten 
te sluiten die de risico's lopen moet met kracht worden bestreden. 
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De sfeer van de medische wetenschap en haar therapeutisch bezig
zijn moet strikt gescheiden worden gehouden van de belangen der 
assurantiemaatschappijen. Medische keuringen door artsen na
mens die maatschappijen moeten oppervlakkig blijven, zo niet 
afgeschaft worden. Zij mogen in ieder geval alleen bij toetreding 
plaatsvinden en niet worden herhaald. Zij moeten m.i. door een 
huisarts zonder specialistische hulpmiddelen verricht worden. 
Beter lijkt mij echter er geheel van af te zien. 

De ziekten die de wereld teisteren zijn voornamelijk de gevolgen 
van honger en gebrek aan hygiëne. Maar daarop volgt, met een 
aantal andere infectieziekten, de ziekte aids. In Amerika en bij ons 
in Europa is het een bedreiging, die zorg baart, maar in Afrika is 
het regelrecht een ramp. We zijn nog heel ver af van het vinden 
van een middel tegen het HIV-virus, ondanks optimistische ge
luiden van geldmakende wetenschappers. Misschien zal de weten
schap geen chemotherapeuticum kunnen vinden, maar zal het 
alleen mogelijk blijken een immuniserende injectie te ontwikke
len. Het laatste lijkt mij iets waarschijnlijker. Daarmee zouden we 
epi demologisch zeer geholpen zijn. Gezien de vorderingen van het 
onderzoek, is de vrees gewettigd dat de besmetten op den duur 
allemaal zullen sterven. En dat is een verschrikkelijke zaak, hier en 
in alle landen. We zullen waarschijnlijk, zeker voorlopig, niet veel 
voor ze kunnen doen. 

Tussen haakjes dient hier ook vermeld te worden, dat het er met 
de chemotherapeutica in de wereld niet zo goed voorstaat als wij 
vroeger dachten. Door onzorgvuldig gebruik en zelfs misbruik is 
de werking goeddeels te loor gegaan. Er zijn te veel resistente 
bacteriën gekweekt. Zo worden we tegenwoordig ook weer door 
een zeer gevaarlijke t.b.c. bedreigd, die door het ontbreken van 
persoonlijke immuniteit (want t.b.c. was verdwenen) hard om zich 
heen kan slaan. Wij zullen ons weer moeten voorbereiden op een· 
medische wetenschap die veel machtelozer tegenover infectieziek
ten staat dan we in het verleden gewend waren. Voorkomen is 
altijd beter dan genezen. Dat is een oud en waar spreekwoord. Ik 
denk dat het met betrekking tot aids ook geldt. 
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De zorg waarmee de aidspatiënten in ons land en vele andere 
landen omringd worden, is overigens geweldig. Het buddy-sys
teem is een uiting van liefde en saamhorigheid, van solidariteit en 
trouw die ongekend is. Het zou ons ook bij andere ernstige ziek
ten tot voorbeeld moeten strekken. Wat worden er veel patiënten, 
vergeleken bij wat hier gebeurt, geweldig in de steek gelaten. Het 
verschrikkelijke van de ziekte is dat het een doodvonnis op ter
mijn is, soms langdurend, soms kortdurend. Ook is het nog niet 
voorgekomen dat een HIV -besmette de ziekte niet kreeg. Vroeg 
of laat slaat de aids toe en het loopt altijd fataal af. 

De campagnes voor 'veilig vrijen' dient de kerk dan ook volledig 
te steunen. Hier moet alle moralisme worden uitgebannen. Je mag 
zeker je zorgen hebben over de jeugd en haar seksueel gedrag (al 
valt het allemaal reuze mee, als we de enquêtes mogen geloven), 
maar die mogen op dit punt niet in het geding gebracht worden. 
Het condoom dient voor iedereen goedkoop en gemakkelijk ver
krijgbaar te zijn. Het aidsprobleem vraagt ook een absolute eer
lijkheid in monogame relaties (ook van homoseksuele aard). Als er 
wordt 'vreemdgegaan' dient dat onvoorwaardelijk en onmiddel
lijk gemeld te worden. 

Tenslotte wil ik iets zeggen over de vergeefse kinderwens van veel 
paren. En paren zijn niet alleen echtparen van verschillend ge
slacht, maar ook homo's en lesbiennes. Vooropgesteld dient te 
worden dat geen enkel paar (ook het gewone gehuwde paar niet) 
recht op een kind heeft. Het krijgen van kinderen blijft om zo te 
zeggen 'genade'. Of het je ten deel valt of niet dient in principe 
gewoon afgewacht te worden. Dat neemt natuurlijk niet weg dat 
alle 'normale' medische middelen kunnen worden aangewend om 
beletselen weg te nemen. Het zal van de intensiteit van de wens 
afhangen hoever men hierin wil gaan. In ieder geval mag het geen 
obsessie worden en dat zie je nogal eens gebeuren. Men bedenke 
dat er ook nog andere wegen openstaan om een kind te krijgen 
(adoptie). 

Een kind heeft in principe recht op het hebben van een vader en 
een moeder, die het verzorgen, grootbrengen en koesteren. Of 
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twee vrouwen of twee mannen die taak kunnen overnemen is een 
vraag die wij ons te stellen hebben. Vele lesbiennes en homo's 
hebben de wens om kinderen te krijgen. Zij moeten dan wel een, 
liefst redelijk stabiel, paar vormen om de plichten van vader en 
moeder op zich te nemen. De ongehuwd, alleenstaande moeder, 
kan en moet die taak soms in haar eentje op zich nemen. Dat is niet 
ideaal, maar soms onvermijdelijk. Of alleenstaande lesbiennes of 
homo's (maar ook heteroseksuele vrouwen) zich in zo'n situatie 
vrijwillig moeten begeven, is voor mij een grote vraag, al kan of 
wil ik het ze natuurlijk niet verbieden. Het lijkt mij essentieel voor 
een kind twee ouders te hebben, die elkaar man-vrouwelijk aan
vullen, al was het alleen maar omdat een tweeverhouding met een 
kind dat normaliter het huis na zeg achttien jaar verlaat een bin
ding veroorzaakt die ongezond is. Een ouderpaar ziet het kind, als 
het goed is, met vreugde op eigen benen de woning verlaten en 
zich elders vestigen. 

De wijze waarop homo's of lesbiennes zich van een kind voorzien 
staat ook ter discussie. De beste methode, lijkt mij, is er één te 
adopteren. Maar soms is de wens iets eigens te hebben te groot 
voor deze mogelijkheid. Dan moet er een draagmoeder worden 
gezocht, die, al of niet kunstmatig, door een van de homo's wordt 
bevrucht of er moet een zaaddonor worden gezocht die ook al 
weer kunstmatig of niet, de lesbienne wil bevruchten. Het zijn 
zeker mogelijkheden, al moeten m.i. de natuurlijke vader of moe
der ter wille van het opgroeiende kind bekend zijn. De wens kan 
er later zijn het te willen weten en dat moet mogelijk blijven. 
Anoniem donorschap en anoniem draagmoederschap lijken mij 
niet goed. Dat geldt ook als het gewone echtparen betreft. Het 
'double-blind' donorschap (het ziekenhuis weet het ook niet!) is 
m.i. verwerpelijk. Voor de t.V. vertelde onlangs een vrouw dat zij 
draagmoeder was geweest voor haar dochter, kunstmatig be
vrucht door de man van de dochter. Dat is een ontroerende zaak, 
waartegen niemand iets kan inbrengen. 

In ieder geval moeten wij donorschap en draagmoederschap uit 
handen houden van de commercie. Het moet een geheel vrijwillige 
en belangeloze zaak blijven, waarbij niet meer aan de orde kan zijn 
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dan kostenvergoeding. Elke andere beloning lijkt mij niet goed. 
Ik denk echter dat beiden niet kunnen eisen anoniem te blijven. 
Het kan een wens zijn, waaraan tegemoet wordt gekomen. Maar 
als het kind het vraagt, moet er de mogelijkheid zijn de anonimi
teit te doorbreken. Het is niet zo dat elk kind naar zijn natuurlijke 
ouders zal vragen, maar het kan. En dan is het een redelijke vraag, 
die eerlijk beantwoord moet kunnen worden. 

Paren behoeven niet per se voor het ouderschap te kiezen. Zij 
kunnen samen, in volledige openheid en vrijwilligheid, voor de 
kinderloosheid kiezen. Er zitten veel kanten aan zo'n keuze en 
daarbij zijn altijd ook schaduwkanten. Daarvan moet men zich 
bewust zijn. Er zijn redenen genoeg om van het ouderschap af te 
zien, al moeten ze allemaal ethisch beproefd worden. Het mag 
eigenlijk geen gril zijn. Ook de ambitie die bij beiden kan bestaan 
maatschappelijk voluit mee te doen en carrière te maken, kan een 
geldige reden zijn. Het is nu eenmaal zo, dat in de meeste gevallen 
waarin men 'voluit wil meedoen' en waarin niet voor kinderloos
heid wordt gekozen, het later de vrouw is die blijkt te hebben 
moeten afhaken. 

Er wordt ook gezegd: De wereld is te slecht en de uitzichten zijn te 
somber om kinderen te willen. Wij eerbiedigen dit standpunt maar 
kunnen het niet delen: Niet dat de wereld goed zou zijn of de 
uitzichten rooskleurig, verre van dat, maar vanwege de belofte 
van God, die blijft gelden, niet alleen voor de wereld, maar ook 
voor ons. Daarop te vertrouwen is existentieel belangrijker dan 
onze, al dan niet wetenschappelijk gefundeerde, prognoses. Mij 
voorstellen dat men het zegt en er deze consequenties uit trekt, 
kan ik echter wel. Ook een mens die 'op hoop tegen hoop' (om 
met Paulus te spreken) aan de belofte van vrede en gerechtigheid 
vasthoudt slaat de schrik in deze wereld vaak om het hart en hij 
denkt: Het kan niet goed aflopen. 

Vanuit het gebod gezien, is de kern van de zaak: Bedenken we 
steeds wat we de 'ander' aandoen? Het gaat er niet om wat onze 
wensen en verlangens zijn, het gaat er niet om hoe wij ons ont
plooien en waarmaken (al is het niet onbelangrijk) ... maar beden-
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ken we steeds wat de ander van ons verwacht en is dat het richt
snoer van ons handelen. Vooral ook of wij het toekomstige kind, 
dat er nog niet is en zich dus niet verweren of roeren kan, een 
goede kans kunnen geven in het leven op stabiliteit, geluk en 
waardigheid. Het kind kan het nog niet zeggen, het kan voor zijn 
belang niet opkomen ... daarom komt het erop aan juist dat je in te 
denken en in je overwegingen te betrekken. Er is, denk ik, op dit 
punt veel lichtvaardigheid, vooral... bij 'normale echtparen'. 

Deze voorrang en voorgang van de ander geldt ook in al die 
problemen die we hier laten liggen. Sado-masochistische verhou
dingen moeten ook gekenmerkt zijn door die gelijkheid: het moet 
allemaal vrijwillig en gaarne geschieden. En iets van die trekken 
zijn er trouwens bij ons allemaal. Natuurlijk is er ergens een 
'objectieve' grens van wat acceptabel is: er zijn nu eenmaal dingen 
die je elkaar niet aandoet. Zware mishandeling (soms zelfs de dood 
ten gevolge hebbend) kan en mag niet de bedoeling zijn. Maar 
verder kunnen we de mensen (mits in gelijkwaardigheid en vrij
heid) hun gang laten gaan. Perversies zijn het eerst waar ze be
paalde grenzen overschrijden. 

Een enkel woord over het probleem van de soloseks. Ik geloof 
niet dat ouders daar zwaar aan moeten tillen als het hun zoon of 
dochter betreft. Het lijkt een normale fase in de seksuele ontwik
keling te zijn. Het is iets dat ook later misschien voorkomt, bij
voorbeeld als men langer op reis is. Er wordt niemand schade mee 
gedaan. Er is in een film van Fellini grandioos de spot gedreven 
met deze zaak. Jongens weten niet wat ze biechten moeten en 
trekken zich terug in een oude fiat, die daarna staat de wippen als 
een gek. Dan gaan ze opgeruimd naar de pastoor! 
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20 Achtste gebod: Geen mensenroof 

Gij zult niet stelen. 

Dit gebod stelt de vrijheid van de mens veilig. Hij mag niet 
worden geroofd. Hij is van zichzelf omdat hij van God is. Je moet 
van hem afblijven en hem de ruimte laten. Het achtste gebod heeft 
het namelijk over mensenroof. In Sanhedrin 86a wordt dat met 
zoveel woorden gezegd: 'Onze meesters leerden: Gij zult niet
stelen. De Schrift spreekt hier over de mensendief.' 

Het hoofdmotief van de Tien Woorden is, zoals we zagen: Jullie 
zijn slaven geweest in Egypte, maar God heeft jullie bevrijd. Wat 
onmogelijk heet is, dat ze ooit weer slaaf zouden worden. Ze zijn 
vrij en blijven vrij. Daarom mogen Israëlieten geen slaven zijn, 
maar ze mogen ook geen slaven maken. Mensenroof is verboden. 
Op de achtergrond speelt het verhaal van Josef, die door zijn 
broers aan de Midianieten werd verkocht en zo in Egyptische 
slavernij belandde. Dat is uiteindelijk de oorzaak geworden, dat 
alle kinderen van Jacob in slavernij geraakten! Dat mag nooit 
meer gebeuren, want God heeft daar een einde aan gemaakt. De 
mens hoort vrij te zijn. 

De tora neemt het altijd op voor de arme en geringe en voor de 
slaaf. Alles wordt bezien vanuit het perspectief van de slaaf. 
Wat je was in Egypte, mag je een ander niet aandoen. 'Nooit meer 
slaaf, dat is de boodschap van begin tot einde. Met geen woord 
wordt in de tora ooit het bezitrecht van slaven verdedigd. Het lot 
van slaven moet worden verlicht. Zij moeten worden beschermd. 
Uiteindelijk echter moeten zij vrij komen. Ook Paulus is die me
ning toegedaan, als we zijn brief aan Filemon goed lezen. Onesi
mus is een slaaf, die naar Paulus gevlucht is. Paulus kan hem niet 
onderhouden en is dus gedwongen hem naar zijn meester terug te 
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sturen. Hij geeft hem een brief mee. Denk erom, zegt hij tegen 
Filemon, deze Onesimus is nu vrij niet alleen in de Heer, niet 
alleen in Christus, maar ook in het 'vlees', d.i. in de materialiteit 
van de geschiedenis. Je mag hem verder onderhouden, maar hij is 
geen slaaf meer. Hij kan best wat doen voor zijn onderhoud, maar 
als vrij mens. Dat is Paulus' mening. Zo maakt Paulus waar wat hij 
in de Galatenbrief heeft geschreven: Opdat wij vrij zouden zijn, 
heeft Christus ons vrijgemaakt ( ... ), laat u niet weer een slavenjuk 
opleggen (5:1) en daarom is er in Christus vrije noch slaaf (hij 
bedoelt: die tegenstelling is opgeheven) (3:28). Dat is in de ge
schiedenis gaan werken als een tijdbom onder de slavernij. In 
Paulus' dagen was er absoluut geen economische basis om de 
slavernij af te schaffen. De hele maatschappij rustte op dit insti
tuut. Men kon alleen slaven vrijkopen, wat de synagoge dan ook 
ijverig deed. Paulus is zo arm dat hij dat met Onesimus niet kan. 
Daarom stuurt hij hem met dit schitterende briefje terug. Het heeft 
zijn werking in de geschiedenis niet gemist. De christelijke (en ook 
de joodse) gemeenten waren in de oudheid oasen van heerschap
pijvrij leven, van leven in de broeder- en zusterliefde, in leven van 
respect en genegenheid voor elkaar. Zo waren die gemeenten 
werkelijk kernen van mondigheid, waar men (ook als mannen en 
vrouwen) vrijelijk met elkaar overlegde. Het heeft heel lang ge
duurd voor de werking ervan zich enigermate doorzette. En nog 
zijn we er niet, nog lang niet. 

Er wordt in de bijbel hoog van de mens gedacht. Hij is er niet de 
verachtelijke figuur die hij in veel theologie is. Hij mag er niet 
gebukt gaan, maar rechtop staan. Hij mag niet neergebogen wor
den, maar hem komt eer toe. Kortom: de mens mag er zijn. Als 
Adonai zich tot Ezechiël wendt, zegt Hij niet: Kniel neer! Buig je!, 
maar: Mensenkind sta op uw voeten, want ik moet met je spreken 
(Ez. 2:1). Deze vrije mens verdient bescherming. Hij mag zijn 
vrijheid niet verliezen. Er is God veel aan gelegen dat zijn mensen 
geen slaafse mentaliteit hebben, maar weten dat ze er wezen mo
gen. Daarom wordt de mensenroof, de verslaving en vernedering 
van mensen verboden. 

Het lijkt dat dit gebod gewonnen heeft. In onze wereld, zeggen 
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we, kennen we geen slavernij meer. Die is in de vorige eeuw, 
onder inspiratie van de Verlichting, afgeschaft. Het gebod lijkt 
verouderd. Of liever: we hebben de bedoeling ervan gerealiseerd. 
Het schijnt alleen nog te slaan op barbaarse voortijden, maar heeft 
zijn actualiteit verloren. Ik denk, dat het een geweldige vergissing 
is, zo te denken. Het lijkt mij dat het gebeld nog hoogst actueel is. 
Onze wereld kent nog vele vormen van slavernij, als we beter 
toezien. De slavernij is nog lang niet afgeschaft. 

Voorbeelden te over. Denk eens aan de vele vrouwen en meisjes 
die in handen vallen van de moderne slavenhandelaars. De kranten 
hebben er meermaals van bericht. V rouwen uit de ontwikkelings
landen, uit Azië en Zuid-Amerika worden onder valse voorwend
sels naar Europa, ook naar Nederland, gelokt en daar tot prosti
tutie gedwongen. Ze worden verschrikkelijk geterroriseerd en 
monddood gemaakt. Als er toevallig één durft te spreken, hoor je 
verhalen die je oren niet geloven kunnen. 
Het is maar het topje van de ijsberg die tot ons doordringt. Want 
de meeste vrouwen, die dit lot beschoren krijgen, zullen stijf hun 
mond houden, bang als ze zijn. 

Een ander voorbeeld is het gijzelnemen, dat steeds weer gebeurt. 
Dit gebeurt zowel door criminelen, die iemand gijzelen om geld 
los te krijgen of om zichzelf te beschermen, als door terroristen, 
die er politieke doeleinden mee nastreven en er regeringen mee 
afpersen. Het gaat altijd om levens van onschuldige mensen, die 
gebruikt worden voor vreemde doeleinden. Het is heel vaak ook 
nog een tamelijk effectief middel: regeringen zwichten nogal eens 
voor de druk. Ook enkelingen zijn vaak gedwongen toe te geven. 
Het zijn aantastingen van de vrijheid van medemensen die onge
twijfeld door dit gebod getroffen worden. Nu kan men zeggen: dit 
alles zijn toch acties die door criminelen en terroristen worden 
ondernomen. Wij zijn het toch niet die dat doen! Dit is in het 
algemeen waar, al blijft de vraag of 'criminelen' en 'terroristen' 
andere mensen zijn dan 'wij'. Dringender wordt het als we denken 
aan het gevangen nemen en doodschieten van gijzelaars in de 
oorlog. Daar heeft menig christen aan meegedaan. 
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De zaak wordt echter onontkoombaar, als we aan ons kolonia
lisme en imperialisme denken. Dat is voluit een 'christelijk' on
dernemen geweest, dat ook welsprekend door theologen verde
digd is. Onze vaderen hebben schatten verdiend aan de 
slavenhandel. Maar ook dit is verleden tijd. Kolonialisme en sla
vernij zijn afgeschaft. Imperialisme ook? In de derde wereld 
wordt zichtbaar, wat het vrije-mar kt-systeem uitwerkt. Hele con
tinenten leven nog op of onder de hongergrens. Zij missen de 
aansluiting op het systeem en de oude structuren zijn verdwenen. 
Wat ze krijgen voor hun grondstoffen, voor hun bananen en 
sinaasappelen, hun koffie, cacao en thee is veel en veel te weinig. 
De bevolking is werkeloos en verpaupert. En alle ontwikkelings
hulp heeft hen niet kunnen baten. Dat alles staat op gespannen 
voet met het achtste gebod. 

Zo zijn er in onze wereld nog virulente resten van slavernij. Niet 
alleen in de ontwikkelingslanden, maar ook bij ons in Nederland, 
in Europa, in de USA. De moderne arbeider is eigenlijk een huur
slaaf, die je afschuift als je hem niet meer nodig hebt. Hij rolt dan 
(gelukkig) in het sociale vangnet dat wij voor hem gespannen 
hebben. Maar hij blijft een overbodige. En een overbodige is een 
ten dode gedoemde. Een Gronings onderzoek heeft eens aange
toond dat de permissiviteit inzake euthanasie toeneemt met de 
werkeloosheid! We hebben de 'bodenständige' koopslaaf vervan
gen door de mobiele huurslaaf (de moderne arbeider). Marx heeft 
eens gezegd: het verschil tussen beiden is dat de koopslaaf denkt 
dat hij nooit vrij is, maar hij verdient toch kost en inwoning, 
terwijl de arbeider denkt dat hij altijd vrij is? terwijl hij toch een 
fikse meerwaarde opbrengt. Het gevolg is dat de koopslaaf meer 
lijdt dan de arbeider, maar het is niet terecht. Als u dit te marxis
tisch is, dan wijs ik u op wat Karl Barth in zijn ethiek heeft gezegd. 
Het zogenaamde vrije arbeidscontract, zegt hij, is een illusie, want 
de arbeider is door zijn levensnood gedwongen het te sluiten. Hij 
kan alleen zeggen dat hij het niet sluit op straffe van de ondergang 
van zijn gezin en hemzelf. Dus is hij niet echt vrij! Barth vindt het 
liberale vrijheidsbegrip te formeel, te schraal. Het houdt geen 
rekening met de materiële omstandigheden. 
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Wij kunnen van mening zijn, dat dit structurele problemen zijn, 
die wij niet in de hand hebben, maar die politiek moeten worden 
opgelost. Dat is zeker zo. Betekent dit echter dat wij er met elkaar 
geen verantwoording voor dragen? Het is volgens Levinas een 
'sociale beschuldiging' die hier ons deel wordt. Daarop kunnen 
wij vanuit een liberaal vrijheidsbegrip antwoorden, dat wij er part 
noch deel aan hebben. Maar die sociale schuld rust om zo te 
zeggen toch als een hypotheek op ons systeem. En als we haar niet 
aflossen blijven we in gebreke. Misschien bedoelde Kafka met zijn 
boek Der Prozej1 dit wel. Levinas zegt Aljosja (in Dostojewski's 
Gebroeders Karamazow) na: 'Iedereen van ons is schuldig tegenover 
anderen voor allen en alles en ik meer dan anderen.' Mijn daden 
hebben namelijk gevolgen die ik niet beoog, maar die wel optre
den. En de ander, het slachtoffer, weet niet eens wie het hem 
aangedaan heeft. Zeker, we zitten in het schuitje en moeten mee
varen. Dat betekent dat we ons, willens nillens, schuldig maken. 
Je kunt niet zeggen: Ik doe niet mee, want er is geen levensmoge
lijkheid buiten het systeem. En een mens mag willen leven. Toch 
laden we tegelijk schuld op ons. Volgens Levinas moeten we 
beseffen dat we, anders dan de liberalen denken, een onbegrensde 
verantwoordelijkheid voor elkaar hebben. Daarom moeten we 
met elkaar aan tafel gaan zitten en afspraken maken over de tegen
stellingen en interferenties der verschillende verantwoordelijkhe
den. Want er moet gerechtigheid komen. En gerechtigheid veron
derstelt altijd weer de 'derde', die evenveel rechten heeft als u en 
ik. Kortom: als we de hypotheek weigeren af te lossen schieten we 
collectief te kort. Maar niet alleen collectief, want wij vormen dat 
collectief met zijn allen. 

In ieder geval blijft dan nodig, dat ieder van ons het gebod van 
God hoort: Gij zult niet stelen! Dat wordt ons gezegd door de 
stem van God zelf, die zich meldt in elk naakt gelaat dat ons 
aankijkt. Het zegt tot ons: 'Laat mij leven! Ik heb als jij het recht 
om er te zijn.' Dat gelaat zegt ons, dat we elkaars hoeder en 
broeder niet geweest zijn, dat we mensenroof hebben gepleegd, 
terwijl we het misschien niet bedoelden. Pas als je deze schuld op 
je neemt, zal er wat veranderen in de wereld. Een tsaddik, een 
messiaans mens, neemt schuld op zich. Hij is meer schuldig dan 
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anderen, als Aljosja. Hij loopt niet weg voor de gevolgen van zijn 
daden, ook niet voor de onbedoelde. 

Het achtste gebod heeft in de traditie een wijdere strekking gekre
gen. Het zou niet alleen op mensenroof slaan, maar ook de eigen
dom van' mensen beschermen. Misschien hoort deze gedachte 
eerder thuis onder het gebod: Gij zult niet begeren. Maar ik wil 
mij niet onttrekken aan de traditie en behandel deze zaak hier. 

De eigendom van mensen wordt beschermd. Dat is zeker juist, 
want zij hebben bezit nodig om te kunnen leven. Wij mogen 
elkaar het brood niet uit de mond stoten, om zo te zeggen. Maar 
toch moeten we oppassen met dat begrip 'eigendom'. Er zijn aan 
eigendom heel wat filosofische theorieën gespendeerd, natuur
rechtelijke en ook theologische. Dat heeft ertoe geleid dat 
Proud'hon op een goede dag zei: Eigendom is diefstal. Daar had 
hij niet zonder meer gelijk in, maar wel een beetje. Er blijven 
vragen bij de liberale gedachte dat alles wat je wettig verkregen 
hebt onaantastbaar eigendom is. Zelfs een herverdelende belasting 
mag daar eigenlijk niet aankomen. De Schrift kent een heel eigen
aardig eigendomsrecht, dat misschien zo niet meer ingevoerd kan 
worden, maar dat toch te denken geeft. In de bijbel heeft alleen 
God het eigendomsrecht: 'De aarde is des Heren mitsgaders haar 
volheid.' God is dus de eigenaar van de wereld en die daarop 
wonen, kortom: van alles. Wat wij hebben kan op zijn hoogst 
leengoed van hem zijn. Zijn eigendomsrecht blijft gelden. Over 
dat leengoed hebben we tegenover Hem dus verantwoording af te 
leggen. We zijn niet meer dan rentmeesters. Daarbij moet bedacht 
worden dat Adonai de god der armen en der verdrukten is en dat 
Hij altijd voor hen intreedt. Zijn recht is dat der armen en ver
drukten. Zijn eigendomsrecht houdt derhalve in dat alles in de 
eerste plaats toe moet komen aan die niet hebben. Alles is van 
Hem en komt zijn gunstgenoten ten goede. 

Een 'gannef is dus een mens die zijn zwakke naaste van de mid
delen om te leven berooft. Dat heet in de Schrift stelen of begeren: 
je naaste zijn existentie niet gunnen. Een voorbeeld hiervan wordt 
gegeven in 1 Kon. 21, waar verteld wordt van de roof van Nabots 
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goed door Achab. Let wel: in de bijbel is de rover meestal de 
machtige, de sterke, de rijke. In dit geval zelfs de koning. Hij wil 
steeds meer. Dat is het begeren dat met de rijkdom gegeven is. 
Verdedigd wordt er de arme, de kleine, de weduwe en de wees, die 
niets hebben en aangewezen zijn op de anderen. Nabot heeft alleen 
zijn voorvaderlijk erfdeel: een wijngaard. Daarvan leeft hij met 
zijn huisgezin. Dat wil hij, ook voor geld, niet afstaan. Het is de 
grond van zijn existentie. En het is hem verleend door God zelf, 
als leengoed. Achab berooft hem ervan door een listig en smerig 
plan, bedacht door zijn tyrische vrouw Isebel. Hij acht de voor
schriften van de tora niet. Hij beschouwt ze als een spinrag. 
Er is ook zo'n verhaal over David, die de vrouw van Uria zich 
toeëigent. Zelfs een man naar Gods hart weerstaat niet altijd zulke 
verzoekingen. In de bijbel is het dus anders dan in het spreek
woord: Kleine dieven hangt men op, grote vereert men. De bijbel 
kijkt eerst en vooral naar de grote rovers, die, volgens Brecht, in 
het duister leven, waar men ze niet vangen kan. Ze worden aan het 
licht gebracht. Elia komt en zegt hun het oordeel aan. 

Daarmee wil ik niet zeggen dat de kleine dief in de bijbel vrijuit 
gaat. Jozua 7 vertelt ons het verhaal van een kleine dief, die 
overigens een tamelijk grote buit stal. Hij wordt niet gespaard. 
Integendeel! Zo is er ook onder ons veel kleine diefstal: valse 
belastingaangifte, het stelen van boeken uit bibliotheken, diefstal 
uit warenhuizen, zwartrijden, verplaatsen van materiaal op de 
fabriek ... Het zijn dingen die niet moeten gebeuren, maar het is 
niet wat het gebod eigenlijk bedoelt. Het gebod wil de arme en 
gebukte beschermen. Het is gericht tegen de machtige, tegen de 
rijke die uitzuigt, die de arme van zijn existentie berooft. Die 
diefstal is in onze maatschappij zelfs structureel ingebouwd. Daar
door ontstaat er steeds weer armoede, machteloosheid en onder
ontwikkeling. We moeten steeds weer op zoek zijn: Wie zijn de 
profiteurs van zo'n systeem? Wie spinnen er garen bij? We hebben 
steeds weer te bedenken, dat de sterkere schouders ook de zwaar
ste lasten moeten dragen en dat niet alles kan worden afgewenteld 
op de minst-hebbenden. We moeten proberen de schuldigen te 
vinden en aan te wijzen. 
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Jezus zegt: Waar je schat is is je hart. Dat is om zo te zeggen een 
prachtig geformuleerde koeiewaarheid. Je zet je hart op wat je het 
kostbaarst is. Wat is je schat? Is het God of de Mammon? Het is 
onmogelijk die beiden te dienen, want je hecht je aan de een of aan 
de ander, je dient de een of de ander. Hier ligt een keuze. In de tora 
is niet de eigendom heilig, maar het menselijke leven. Wie alles op 
de eigendom zet, verliest de waarde van het menselijke leven uit 
het oog. Hij wordt vanzelf een verachter en misbruiker van men
sen. 

De overheid stelt wetten en neemt maatregelen tegen diefstal. Zij 
doet dit terecht. Maar ze staan niet gelijk aan de uitvoering van dit 
gebod, dat veel verder reikt. Niet alleen het stelen wordt veroor
deeld wat de overheid straft, maar ook het stelen dat zij niet 
verbiedt en dat misschien niet alleen als wettig, maar ook als 
eerbaar geldt. De maatregelen van de overheid zijn dus niet gelijk 
aan het gebod van God. We hebben in Nederland in die zin een 
rechtsstaat, dat de overheid onder haar eigen wetten valt en zich 
daar niet buiten of boven kan stellen. Zij dient zich aan haar eigen 
wetten te houden. We hebben zelfs wetten die speciaal voor de 
overheid gelden. Het recht van God echter gaat boven de over
heid uit en daarmee ook boven de wetten die de overheid stelt. Het 
recht van God is een norm waaraan de overheid met haar wetten 
wordt gemeten. Het menselijk leven is heilig en mag nooit aange
tast worden. Gemeten aan die wet kan de overheid niet alleen 
falen, maar zelfs op het verkeerde spoor zitten. De overheid be
schermt altijd de eigendom, zoals die maatschappelijk en cultureel 
wordt opgevat en bepaald. Maar zulk een eigendom kan diefstal 
zijn. Het kan zijn dat wat eigendom genoemd wordt in feite van de 
arme en geringe is geroofd. Marx heeft zelfs willen aantonen dat 
alle kapitaal geaccumuleerd wordt op de ruggen van de arbeider, 
die zijn meerwaarde opbrengt. Dat mag iemand overdreven vin
den, maar helemaal onwaar is het niet. In ieder geval staat vast, dat 
iets eigendom kan zijn en in de ogen van God toch diefstal. 

De tora kent dan ook revolutionaire instellingen, die de eigendom 
relativeerden en het recht der armen lieten triomferen. Het inte
ressante is dat die instellingen in het positieve recht van de tora. 
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vastliggen, zoals Calvijn later het recht van opstand bij de magi
straten probeert vast te leggen in het positieve recht. Het sabbats
jaar moet eens in de zeven jaar en het jobeljaar eens in de vijftig 
jaar worden gevierd. In het sabbatsjaar liggen de landen braak en 
de toevallige opbrengst is voor de armen. Verder moeten alle 
schulden worden kwijtgescholden en de slaven vrijgelaten. In het 
jobeljaar vielen alle vervreemde bezittingen weer terug aan de 
oorspronkelijke eigenaar. Men ziet: een hele revolutie, die ten 
goede kwam aan de armen en verarmden. Men kan zich ook voor
stellen dat deze instellingen niet doorvoerbaar bleken, omdat nie
mand tegen het naderen van het sabbats- of jobeljaar nog iets van 
een ander kocht. En dan werkt het systeem contra. Maar het 
getuigenis blijft! 

Het is deze revolutie ten bate van de menselijkheid die ons, ook in 
onze democratie, ten voorbeeld moet zijn, Er moet altijd weer een 
herverdeling van geld en goed plaatsvinden, anders accumuleren 
ze bij enkelen, terwijl allen er recht op hebben. Marx heeft het 
goed gezegd: 'Alle toestanden moeten omvergeworpen worden 
waarin de mens een vernederd, geknecht, een verlaten en veracht 
wezen is.' Die omverwerping dient alleen niet gewelddadig te 
geschieden, omdat we dan meestal van de regen in de drup (of 
erger) komen. Het is echter wel het concrete humanisme dat van 
ons gevraagd wordt. Om dit humanisme te verwerkelijken werd 
God mens in Jezus. Hij is een toonbeeld van plaatsvervangende 
inzet voor de ander en van schuldovername! Hij heeft gezegd: De 
zachtmoedigen zullen het aardrijk beërven. Dat blijft het eschato
logische uitzicht waarbij wij leven. De zachtmoedigen, dat zijn de 
kleinen en geringen, die geen deel van leven hebben, en hun 
partijgangers, die zich voor hen inzetten en het voor hen opne
men. Het zijn dezelfden als zij die hongeren en dorsten naar brood 
en water, en zo ook naar gerechtigheid. Zij zullen in het Rijk 
verzadiging vinden! 
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21 Gerechtigheid 

Wat Gods Rijk van gerechtigheid en vrede inhoudt kunnen we 
alleen van verre bevroeden; wij hebben er geen weet van. We 
hopen erop maar we zien het nog niet. Toch mogen we ervan 
uitgaan dat God bezig is gerechtigheid te stichten en die uiteinde
lijk te openbaren. We zijn op weg naar dat Rijk toe. 
Dat mag ook ons uitgangspunt zijn als we hier proberen iets over 
gerechtigheid in onze wereld te zeggen. 

Volgens Calvijn zijn er na de zondeval nog zaadjes (semina) van 
recht en billijkheid in ons overgebleven. Dat komt omdat God in 
zijn algemene genade nog iets bewaard heeft van onze oorspron
kelijke staat. De vraag is echter of de zondeval niet zo diep is 
ingevreten in onze natuur dat wij van resten niet meer spreken 
kunnen. Hebben we echt nog zin voor orde en gemeenschap, of 
ontberen wij dat juist. Als we de mensen niet willen indelen in 
goeden en kwaden (en dat willen we niet!), dan stemt ons wat in de 
wereld door mensen gedaan wordt somber. Zijn hier wel aankno
pingspunten? Bovendien is het begrip algemene genade para
doxaal. Is genade niet altijd bijzonder? Algemene genade is geen 
genade meer. En die zaadjes, groeien die uit tot een prachtige 
boom van recht? Komen ze ooit hun restkarakter te boven? Kun
nen ze echt dienen als grondslag van het recht? Er liggen hier te 
veel vragen dan dat we met Calvijn zouden kunnen meegaan. Wat 
Calvijn hier doet is een beetje ruimte maken voor de filosofie, die 
hem het gerechtigheidsbegrip moet aanreiken. (Bij Kuitert is dit 
tot zo'n obsessie geworden, dat hij de hele ethiek aan het redelijk 
denken prijsgeeft). 

Ik geloof dat we er verstandig aan doen hierin niet mee te gaan en 
beter doen direct in de theologie te starten. We hebben dan geen 
behoefte aan een definitie van wat gerechtigheid uiteindelijk is. 
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God zal haar geven, ooit. Maar wat notoir onrecht is dat mogen 
we weten. En daartegen mogen we in opstand komen. We worden 
niet afgescheept, zoals bij Rawls, met een theoretische begintoe
stand waarover een sluier van onwetendheid ligt. Want we hebben 
zulke afspraken nooit gemaakt. Het is een constructie, die lijkt op 
de verdragstheorie van mensen als Rousseau en Hobbes. Nee, 
christenen zijn eenvoudig in opstand tegen onrechtvaardigheid. 
Zij weten wel niet waarvoor zij strijden: dat laten ze aan God over, 
maar wel waartegen. 

Laten wij beginnen met de Leitsatz te citeren, waarmee Barth zijn 
hoofdstuk over de gerechtigheid (naar aanleiding van de bede Uw 
Koninkrijk kome) in zijn christelijke ethiek begint. Hij zegt daar, 
parafraserend vertaald, dit: 'Christenen zijn er zich van bewust dat 
God de orde in zijn schepping ter hand heeft genomen ten goede 
van de mens. Hij zal hem eindelijk en ten laatste ook in zijn 
volkomenheid openbaren. Daarom verzetten christenen zich te
gen alle onderdrukking van mensen door de heerschappij van de 
'machten-zonder-meester' (herrenlose Gewalten). Daarom bidden 
zij God dat Hij zijn gerechtigheid op een nieuwe aarde en onder 
een nieuwe hemel laat verschijnen. Ondertussen handelen zij over
eenkomstig deze bede als mensen die voor het heersen van de 
gerechtigheid verantwoordelijk zijn. Dat wil zeggen: ze zijn ver
antwoordelijk voor het bewaren en vernieuwen, voor het verdie
pen en uitbreiden van de waarborgen (die door God zijn veror
dend) om menselijk recht, menselijke vrijheid en menselijke vrede 
op aarde te stichten.' 

Zich beroepend op de komende stad, zoeken mensen recht te 
stichten. Maar dat kunnen ze niet voluit, want ze weten nog niet 
wat het is. Wat ze kunnen is proberen waarborgen in te bouwen 
dat het niet al te onrechtvaardig toegaat. Dat veronderstelt dat er 
geen rechtvaardigheid heerst, maar onrecht dat ingedamd moet 
worden, onrecht waartegen een paar dijken moeten worden opge
worpen. Dat is anti-idealistisch: we beginnen geen hoge dromen te 
dromen van recht, vrijheid en vrede, maar eenvoudig bij het con
stateren dat mensen worden vertrapt en geschonden. Daartegen 
komen we in opstand en proberen nu wat waarborgen te maken 
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dat het morgen wat beter zal zijn. Dat het in de gerechtigheid om 
meer gaat dan recht, maar ook om vrijheid en vrede, is zeer be
langrijk. Ook dit is anti-idealistisch, want recht, vrijheid en vrede 
verhouden zich zeer spannend. Ze zijn niet makkelijk op elkaar af 
te stemmen. Soms wordt de vrede bedreigd als we de vrijheid 
willen handhaven. Soms wordt de vrijheid bedreigd als we het 
recht willen doen zegevieren. Maar toch zetten we ons aan de taak 
om alle drie zo goed mogelijk te dienen. Bijna een onmogelijke 
taak, maar voor wie in opstand gekomen is tegen de onrechtvaar
digheid een 'must'. 

Barth is democraat, niet bij gebrek aan beter (zoals velen), maar 
van harte en helemaal. Hij spreekt daarom niet graag van over
heid, omdat dat (vooral in het Duits) meteen de associatie met 
onderdanen oproept. We zijn geen onderdaan! We vormen met 
elkaar in verantwoordelijkheid de staat. Dat is het woord dat 
Barth prefereert. Hij zei eens geestig: De uitspraak van Louis 
XIV: L'état c'est moi, verdient geen afkeuring maar eerder navol
ging. We moeten het allemaal zeggen. De staat heeft niet een 
nachtwakersrol. De nachtwaker grijpt alleen in als het verkeerd 
gaat. Verder doet hij niets. Nee, de staat heeft, actief handelend, te 
zorgen voor recht, vrede en vrijheid. Het geweldsmonopolie van 
de staat is daarbij niet absoluut. Waar de staat in het zorgen voor 
recht en vrede verschrikkelijk faalt, waar zij de democratie met 
voeten treedt, verspeelt zij ook dat monopolie. Natuurlijk mag de 
staat politie hebben en het recht afdwingen, desnoods met geweld. 
Eigen richting is normalerwijze uitgesloten. Maar waar de staat een 
onrechtsstaat wordt heeft zij er recht op op weerstand te stuiten van 
mensen, die zich op een betere staat dan deze beroepen. Er is een 
recht van verzet en zelfs van revolutie. De staat moet ruimte laten 
aan het maatschappelijke en culturele gebeuren. Hij mag nooit 
totalitair optreden en alles willen controleren. We komen dan te
recht in een politiestaat. Het principe van de 'soevereiniteit in eigen 
kring' zoals wij dat vinden bij Althusius en ook bij Kuyper, of ook 
het daaraan verwante beginsel van subsidiariteit heeft zijn recht. 

Voor het bewaren van de gerechtigheid is echter niet alleen een 
staat nodig, maar ook mensen die zich ervoor inzetten. Nietzsche 
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heeft gezegd, dat het beroerde van christenen is dat ze liefhebben 
'auf Gegenseitigkeit'. Ze verwachten liefde terug en als ze die niet 
krijgen worden ze hard. Daarbij merkt hij op dat het bij Jezus zelf 
anders lag: hij had lief om niet. Dat is het sterke van Jezus, volgens 
Nietzsche. Daar heeft hij gelijk in. En het geldt net zo van werke
lijke christenen. De wereld wordt volgens Levinas in stand ge
houden door messiaanse mensen, door tsaddikim die niet naar 
wederkerigheid vragen, maar eenvoudig de schuld op zich nemen. 
Dat is de beste bijdrage die christenen aan de staat (en dat zijn ze 
mede zelf!) kunnen leveren. 

Hoe houd je de gerechtigheid voor ogen (niet hoe definieer je 
haar, maar hoe blijf je door het visioen geïnspireerd)? Daarop is 
maar één antwoord. En dat is gehoorzamen aan de Gulden Regel 
in zijn positieve vorm. Die regel luidt (Luk.6:31): Gelijk gij wilt 
dat de mensen u doen, doe gij hun evenzo. Dat was wat de 
Samaritaan in de gelijkenis deed: hij werd zich bewust naaste te 
zijn van de half-vermoorde, omdat hij zich indacht wat hij in zijn 
plaats van zichzelf zou verwachten. Hij kroop in zijn huid. De 
regel kan echter ook - en de negatieve zegt niet meer dan dit -
symmetrisch worden uitgelegd, zodat. hij niet meer inhoudt dan 
het volmaakte do ut des. Dat is niet niets, zelfs veel, maar toch te 
weinig. Want de regel van Jezus wil juist geen wederkerigheid 
(Gegenseitigkeit). 

Om dat tot ons door te laten dringen moeten wij de context 
bezien, waarin hij bij Lukas staat. Daar lezen we: 'Want als gij 
liefhebt die u liefhebben, wat hebt ge voor? Indien ge goeddoet 
wie u goeddoen, wat hebt ge voor? Ook zondaars doen dat. Neen, 
hebt uw vijanden lief en doe hun goed ( ... ) en uw loon zal groot 
zijn ( ... ) want de Allerhoogste is goed jegens de ondankbaren en 
de bozen.' Je moet dus goeddoen en liefhebben ook waar de ander 
niets terug kan of wil doen. De Gulden Regel is dus veeleer een 
regel die de asymmetrie voorschrijft. Hij vraagt niet naar weder
kerigheid. Er wordt juist afgezien van alle effect en succes. Van
daar dat Mattheus in de Bergrede Jezus laat zeggen: 'Ik verwacht 
van jullie 'meer dan het gewone', ik verwacht het 'overvloedige'.' 
Dit asymmetrische abundante dient om het symmetrische te be-
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schermen: de liefde om niet bewaakt en beschermt de gerechtig
heid. Hier ligt een aanwijzing dat de gerechtigheid niet zonder de 
liefde kan, dat zij door de liefde wordt gedragen en gecorrigeerd 
en dat zij zonder liefde verkommert en verschraalt. 

Bij de gerechtigheid is altijd de 'derde' in geding. Terwille van 
hem moet er gelijkheid zijn. Er moet een orde worden geschapen, 
waar ieder aan de ander evenwaardig is: een rechtvaardige samen
leving. We zijn met elkaar burgers met rechten en plichten, we zijn 
op elkaar afgestemd. Er hoort een evenwicht te zijn tussen die 
rechten en plichten. Levinas noemt dat de symmetrie. Die gerech
tigheid bestaat niet, die is niet gegeven. Zij is niet kant en klaar, 
maar moet steeds weer gezocht worden. Er is dus een permanente 
revolutie nodig om haar in stand te houden. Een revolutie zoals 
wij die boven hebben leren kennen: niet gewelddadig en als een 
democratisch proces. Die revolutie gaat uit van het 'ik' van de 
mensen: zij dragen, zij zijn met elkaar de staat. Dat 'ik' is echter 
ook niet zomaar gegeven. Het mag niet de begeerte of de lust zijn 
die regeert. Wat nodig is, is dat het 'ik' gesticht wordt doordat het 
opengebroken wordt door de ander. Het moet eindeloos verant
woordelijk gemaakt worden doordat het aangezien wordt door 
het naakte gelaat van de naaste. Dat 'ik' dient in de staat mede te 
regeren en in gesprek te zijn met de andere 'ikken'. 

Nu hebben we in de nazitijd gezien, dat de rechtvaardigheid, die 
alleen door een permanent revolutionair proces kan worden in 
stand gehouden, volledig in elkaar kan storten. Zelfs de wetten 
van de staat zijn onrechtvaardig geworden. De barbarij, pure 
dwang en geweld heersen. Alle rechten zijn verdwenen. De men
sen worden behandeld als vee. Dan keert de moraal terug tot haar 
innerlijkheid. Dan moet zij worden in stand gehouden door het 
'ik' dat opengebroken is tot verantwoordelijkheid, dan moet zij 
bewaard worden door het innerlijk geweten. Dat is de gietvorm 
waarin de gerechtigheid, die in het uiterlijke verloren is gegaan, 
wordt gegoten. Volgens Levinas is het de uitverkiezing van het 
jodendom in de woestijn deze innerlijke moraliteit hoog te hou
den. Inderdaad was dat in de nazitijd zo, al zijn er ook wat adellijke 
christenen geweest die hun roeping kenden. Het is in ieder geval 
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ook de roeping van de christelijke gemeente op dit punt haar 
gehoorzaamheid te tonen en messiaans te zijn. 

We hebben dit voorbeeld gegeven om te laten zien hoe de verhou
ding principieel ligt tussen gerechtigheid en liefde. Gerechtigheid 
is altijd in beweging. Zij neemt toe en wordt wereldwijd of zij 
neemt af en verdwijnt. Het geaccuseerde 'ik', de plaatsvervan
gende liefde die van 'gijzelaarschap' en 'oneindige verantwoorde
lijkheid' weet, heeft de roeping dit proces te bevorderen en te 
dragen. Er moet een 'gemeente' zijn, waarin de messiaanse vrede, 
de vrijheid en de rechtvaardigheid worden geanticipeerd, bezon
gen en uitgedragen. Anders gaat de gerechtigheid weer verstarren 
tot baatzucht. Zij gaat ten onder. 
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22 Negende gebod: Geen valse getuigenis 

Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. 

In Israël gold eigenlijk de omgekeerde bewijslast. De schuld van 
de gedaagde moest niet bewezen worden, maar hij moest zelf zijn 
onschuld aantonen. Dit houdt in dat de betekenis van een getuige 
moeilijk overschat kan worden. Hij kon de beklaagde maken en 
breken. Daartegen is het negende gebod een waarschuwing: ge 
moogt geen vals getuigenis tegen uw naaste afleggen. Er moet 
betrouwbaarheid en waarheid heersen in het gericht. Een zaak 
staat dan ook niet vast als er maar één getuige is. Er moeten er 
minstens twee of drie zijn wil het tot veroordelingen komen. Wij 
vinden in de tora de wet, dat een getuige die de waarheid geweld 
aandoet, dezelfde straf moet krijgen die hij de aangeklaagde door 
zijn daad heeft bezorgd. Er zijn dus in het casuïstische recht 
garanties voor de betrouwbaarheid ingebouwd. 

De grote betekenis van het gebod is duidelijk. Een getuige à 
charge moet te vertrouwen zijn, anders richt hij grote schade aan 
in het leven van zijn naaste. Nu heeft men echter reeds in Israël aan 
meer gedacht dan aan rechtszaken. Men heeft eigenlijk het hele 
leven van de mens als een proces beschouwd, waarin we voort
durend voor of tegen elkaar getuigen. Daarbij is altijd de waarheid 
en de betrouwbaarheid in het geding. Zo heeft men ook dit gebod 
opgevat. Het eist waarheid en betrouwbaarheid in het menselijk 
samenleven. Dan komt meteen de vraag naar voren, die Pilatus 
stelde: Wat is waarheid? Hij kon cynisch zijn want het is inderdaad 
een moeilijke vraag. Hij waste daarom zijn handen in onschuld en 
gaf Jezus, zonder dat hij schuld in Hem gevonden had, over ter 
kruisiging. We willen ons echter die vraag ernstig stellen en naar 
een goed antwoord zoeken. 
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Het meest voor de hand liggende antwoord is: waarheid is over
eenstemming van het gezegde met de feiten. Dat is de waarheid 
zoals hij in de wetenschap opgevat wordt. Een theorie moet de 
feiten verklaren. De relevante feiten moeten er (allemaal) in pas
sen. Je kunt niet zeggen, als er een feit met de theorie strijdt: des te 
erger voor het feit! Er moet overeenstemming zijn. Dat die er 
eigenlijk nooit helemaal is, is een tweede. We blijven er toch naar 
streven. Maar is die definitie geschikt om te verklaren wat een vals 
getuigenis is? Dat is zeer de vraag. Want wat is een 'feit'? Een feit 
is een stand van zaken, die door mensen wordt waargenomen. Er 
kan wat met die waarneming mis zijn. Die kan bevooroordeeld 
zijn. Maar er kan ook iets met de stand van zaken verkeerd zijn. 
Hij is misschien ontstaan door verloochening of verraad, door 
leugen of geweld. En wal doen we dan als we ermee in overeen
stemming willen zijn. We maken ons dan medeschuldig aan de 
misdaad die aan het feit ten grondslag ligt. Bovendien worden 
feiten gemaakt door mensen. Dus moet altijd ook de vraag gesteld 
worden: Voor wie is deze stand van zaken goed en voor wie niet? 
Wie spint er zijde bij? 

In tijden van vervolging doet zich dit probleem vaak voor. De 
politie, die vervolgt, vraagt: Hebt u iemand verborgen? Daar kan 
een mens alleen maar op antwoorden: neen. Elk ander antwoord is 
niet goed. Je kunt niet weigeren te spreken, want je zult ertoe 
gedwongen worden. Bovendien is zwijgen gelijk aan toestemmen, 
want als het niet zo is zul je nee zeggen. Maar 'neen' is niet in 
overeenstemming met de feiten. Je hebt wel degelijk iemand ver
borgen. Zou het geen vals getuigenis tegen de vervolgde naaste 
zijn, als je ja zei en hem daarmee verraadde? Je moet een betrouw
baar mens voor de naaste zijn. En je naaste is de verborgene. Niet 
de vervolger. Hij stelt om zo te zeggen een vraag die niet gesteld 
mag worden. Hij is de leugenaar. 

Er is nog een antwoord mogelijk op de vraag: wat is waarheid? 
Het is het antwoord dat de existentialisten ons hebben geleerd. 
Waarheid is authenticiteit, waarheid is echtheid. Je moet zeggen 
wat je echt meent, jij zoals je vanuit jezelf bent. Eerlijkheid ten 
opzichte van jezelf, los zijn van conventie en moraal, dat zijn de 
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eigenschappen van een authentiek mens. Dat is het anti-burger
lijke in het existentialisme. Ook daarover is veel goeds te zeggen. 
Het is op zijn minst een aanvulling op het eerste antwoord. De 
eerlijkheid tegenover jezelf is zeker altijd ook in het geding. Je 
mag je inderdaad niet verschuilen achter de conventies. Toch heeft 
de man gelijk die zei: ik heb liever een burger uit Deventer dan een 
authentieke schurk. In het fatsoen zit zeker een element van bur
gerlijke onechtheid. We kunnen echter in onze maatschappij niet 
zonder zulk een hypocrisie. In het menselijke hart zit zoveel jaloe
zie, nijd en begeerte dat het soms beheerst moet worden, al is het 
maar door je fatsoen te houden. Dan kiezen we toch liever voor de 
hypocrisie dan met die slechtheid van doen te krijgen. Het is mooi 
als in het leven de echtheid en het fatsoen met elkaar verzoend zijn. 
Maar daar kun je niet op rekenen. Ik zeg niet dat dan altijd het 
fatsoen dF. doorslag moet geven. We moeten dan echter wel kiezen. 

Beide antwoorden op de vraag: Wat is waarheid? zijn dus onvol
doende. Ze betreffen wel aspecten van het probleem, maar de kern 
hebben we er niet mee getroffen. Het wezenlijke moet ergens 
anders liggen. 

Om dat op het spoor te komen leggen we ons oor te luisteren bij 
de tekst. Wat zegt hij precies? Dat we geen vals getuigenis tegen 
de naaste mogen spreken. Tegen de naaste! De naaste is dus de 
getroffene, hij is het slachtoffer als we vals getuigen. De maatstaf 
is dus de ander: hem of haar mag het woord geen schade doen. 
Zijn goede naam, zijn integriteit moet bewaard blijven. Wij kun
nen inderdaad de naam en de faam, de roep en de eer van de naaste 
volledig ruïneren met onze tong. Niet voor niets heeft Jacobus de 
tong een vuur genoemd, dat het rad der geboorte in vlam zet. En 
het is heel moeilijk je tong te bedwingen: Adonai zelf moet er een 
wacht voor zetten! Leugen, roddel, bedrog, achterklap, valsheid, 
zij maken het leven van de naaste kapot. Beschermd wordt hier 
dus de zwakke naaste, die is prijsgegeven aan wat wij van hem 
zeggen. Hij heeft er recht op dat wij hem in bescherming nemen 
met ons woord. Hoe vaak is het helemaal niet nodig om als 
getuige à charge op te treden en te beschuldigen? Het is ook 
mogelijk om te zwijgen. 
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Dat heeft Jezus bedoeld, toen hij zei: Oordeelt niet opdat gij niet 
geoordeeld worde. Of Jezus met die uitspraak op het laatste oor
deel van God doelt of op het oordeel van mensen laat ik in het 
midden. Veel wordt er inderdaad geoordeeld om niet onder het 
oordeel van mensen te vallen. De beste verdediging is immers de 
aanval. We willen niet veroordeeld worden, dus oordelen we 
maar. Camus heeft ook wel een beetje gelijk als hij in La Chute 
zegt: 'Er is geen God nodig om mijn schuld vast te stellen en te 
straffen. Onze medeburgers zorgen daar wel voor. U heeft het 
over het laatste gericht? Staat u toe, dat ik lach. Ik wacht het 
jongste gericht af zonder vrees, want ik heb het ergste ervaren: 
het gericht van mensen.' Dat gericht kun je proberen te ontlopen 
door zelf maar aan het oordelen te slaan. Daarmee brengen we dan 
een duivelse cirkel van laster op gang die geen einde heeft. Het is 
de doorbreking van deze circulus vitiosus, waartoe het gebod 
oproept. De pointe van het gebod is, dat de goede trouw in de 
samenleving moet worden bewaard. Het hebreeuwse woord voor 
waarheid houdt vooral in: de betrouwbaarheid in de persoonlijke 
betrekkingen. 

De waarheid is altijd concreet, zij geschiedt tussen mensen. Waar
heid is niet iets dat ergens bestaat in abstracto, maar voltrekt zich 
intermenselijk. Spreken is een daad en een daad stellen we. We 
richten ons met die daad tot de medemens. Dat moet je niet 
zomaar doen. Daartoe moet je gerechtigd zijn. Je moet je afvra
gen: Mag ik spreken of moet ik zwijgen? Waarom spreek ik? Tot 
wie spreek ik? Ik bevind mij ergens op een plek en ergens in de 
tijd. Moet ik hier en nu spreken? Ik zeg ergens iets over. Is dat 
zinvol en nodig? Dergelijke dingen dienen we ons af te vragen 
voor we de spreekdaad stellen. Doen wij dat niet dan kletsen we 
maar wat. Pas als je die vragen stelt kun je uitmaken of je de 
waarheid in bijbelse zin spreekt. Dan pas kun je uitmaken of je de 
goede trouw met de aangesprokene en/of ook de goede trouw met 
degene over wie je spreekt, bewaart en staaft. 

Ook met het woord, ook met ons spreken wordt er van ons 
gevraagd ons in te zetten voor de naaste. Wat je wil dat de mensen 
over je zeggen, zeg dat over anderen. Het woord moet opbou-
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wend zijn. Het is niet maar een 'flatus vocis', een wind van de 
stem, maar een woord dat je spreekt. En het woord zegt iets. Het 
is een daad. We moeten bedenken dat we met een woord de 
medemens kunnen maken en breken. Het Duitse woord Rufmord 
is niet overdreven. Het is echter ook mogelijk met ons woord op 
te komen voor de naaste; we kunnen hem ermee beschermen en 
behoeden. Daarbij gaat het niet alleen om de spreekdaad maar ook 
om de daad van het horen. We moeten aan onwaarheid het oor 
niet lenen. Het gaat er werkelijk om de duivelskring (die gaande 
is) te doorbreken. Het valse getuigenis maakt het leven kapot. 

Er wordt bij waarheid te vaak gedacht aan het Griekse aletheia, 
dat onbedektheid betekent. We willen vaak alle sluiers aftrekken, 
alle versluieringen ophelderen, we willen 'blootstellen'. Er mag in 
onze ogen niets verborgen blijven. Nu gaat het er mij niet om mij 
in alle delen tegen dit Griekse begrip te verzetten. Het is zeker 
waardevol de schijn te doorbreken en door te stoten tot het wezen 
der dingen. Alleen de pretentie dat te doen is te hoog: Wat is het 
wezen? Misschien is dat wel onbereikbaar. De wetenschap heeft in 
het algemeen lagere pretenties. Zij is al blij als wat zij zegt falsifi
eerbaar is. Het moet voor ontkenning vatbaar zijn, anders kan het 
niet juist zijn. Waarheid in de zin van onverborgenheid gaat de 
wetenschap terecht te ver. 

Waarheid als aletheia staat dan ook in het hebreeuwse begrip 
emeth niet op de voorgrond. Daar gaat het, zoals gezegd, om de 
betrouwbaarheid in de persoonlijke relaties. We hebben namelijk 
te bedenken dat het afrukken van alle sluiers, vooral van het 
kwaad, niet goed is. We moeten ook plaats laten voor de schaamte, 
die zich in de zwijgende blos verhult. Alles te willen blootleggen 
(aufdecken) is cynisch. Er moet ook iets toegedekt blijven, ver
geten worden, misschien zelfs verdrongen worden. In ieder geval 
moet bepaald niet alles worden gezegd. Zwijgen is niet meer 
waard dan spreken, maar het is soms te prefereren en het kan 
waarder zijn dan spreken. 

Soms zeggen wij mensen 'ongenadig de waarheid'. Ik wil niet 
ontkennen dat zachtheid niet altijd goed is en hardheid soms 
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geboden. Soms moet er aan iemand gezegd worden waar het op 
staat. Zachte heelmeesters kunnen ook stinkende wonden maken. 
Niet altijd kan de waarheid verbloemd worden. Die hardheid 
echter moet er zijn terwille van de liefde. Zij moet het perspectief 
weer openen op goede verhoudingen. In zoverre is die uitdruk
king 'ongenadig de waarheid zeggen' ook niet juist. Waar we hard 
moeten zijn, moeten we tegelijkertijd genadig blijven. Het mag 
nooit een hardheid om de hardheid zijn. Het gaat er om dat er 
weer nieuwe openingen tussen mensen worden gevonden, ook 
waar de verhoudingen helemaal zijn vastgelopen. Pascal heeft het 
wel het fraaist gezegd: 'Het is een valse liefde die de waarheid 
versmaadt, maar er is ook een valse ijver voor de waarheid die de 
liefde kapot maakt.' De accenten moeten goed gelegd worden. Het 
gebod wijst de weg, maar schrijft hem niet voor. Hardheid en 
zachtheid beide moeten genadig zijn. Ook de zachtheid kan onge
nadig zijn! 

Luther heeft ons geleerd dat het menselijk hart van nature 'in 
zichzelf gekromd' is. Hij bedoelde daarmee dat het hart zich heeft 
afgesloten voor God en de naaste en geheel en al op zichzelf 
gericht is geraakt. Het laat zich door niemand en niets storen. 
Deze mens beschouwt zich als het middelpunt der dingen en is 
gericht op zijn eigen belang. Zo'n hart heeft een mens die voor 
zichzelf, voor zijn eigen mogelijkheden, zijn eigen macht en rijk
dom leeft. Hij kan daarbij ook religieus gericht zijn: hij wil de 
hemel verdienen. Dat is wat Jezus ook bij sommige farizeeën zag. 
Zij zeiden dat wat de mond ingaat de mens onrein maakt. Jezus 
draait dat om en zegt: Nee, wat er uitkomt maakt hem onrein; het 
komt allemaal uit het hart van de mens. En hoe is het met dat hart 
gesteld? Ziet het de naaste als een obstakel, dat hem in de weg staat 
bij zijn zelfontwikkeling, zijn wereldverovering en zijn succes be
jag? Dan zal hij vol boze overleggingen zijn, leugenachtige getui
genissen en godslasteringen. Het gebod tracht altijd weer het hart 
van de mens voor de naaste te openen. Het zegt: Hij is als jij. Zet je 
niet tegen hem in, maar voor hem. Denk niet vanuit jezelf maar 
vanuit hem. Ook met wat er uit je mond komt: het woord, het 
spreken. Boze overleggingen komen voort uit een in zichzelf ge
kromd hart en ze komen naar buiten als valse getuigenissen, als 
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laster, als leugen. Zulke mensen steken met hun tong een heel bos 
in brand, zegt Jacobus. 
Het vleesgeworden Woord, Jezus Christus, wordt door Johannes 
de genadige waarheid over ons leven genoemd. Hij heeft ons 
immers die andere weg gewezen. Hij heeft ons hart voor God en 
de naaste geopend. Zo heeft Hijzelf aanstekelijk geleefd. En Hij 
heeft die waarheid met zijn dood bezegeld. Daarom wordt alles 
wat wij zeggen aan die maatstaf gemeten. Er wordt niet gevraagd 
of het christelijk is wat wij zeggen (en doen). Want het woord 
christelijk is beduimeld. Het is als met een munt, die door veel 
gebruik afgesleten is geraakt. Gevraagd wordt: is het 'christuslijk', 
is het 'messiaans' wat je zei en deed? Lijkt het een beetje op Hem, 
die ons liefhad tot het einde. Ook het woord is een daad, een daad 
van ontrouw of van trouw, een daad van haat of van liefde. 
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23 Waarheid in maatschappij en kerk 

De laatste decennia is er een wereld van informatie over ons losge
broken. De nieuwe wetenschap die het gaat maken heet dan ook 
informatica. Het is vooral de toegankeli j kheid van de informatie die 
heel erg verhoogd is. Via computers kunnen we wereldwijd met 
elkaar communiceren en toegang krijgen tot welke informatie dan 
ook. Het is een gigantisch netwerk dat met vele draden aan elkaar 
gekoppeld is. Zelfs in de geheime dossiers wordt regelmatig inge
broken door freaks of criminelen. Daar zijn vele gegevens over 
personen bij, die mits aan elkaar gekoppeld, bijna een volledig 
beeld geven van wie iemand is of geacht wordt te zijn. Big brother 
is watching you, denken veel mensen en ze hebben geen ongelijk. 
Hoe houden wij dit in de hand? Hoe beschermen we onze privacy? 

Het lijkt mij bijna onbegonnen werk om de koppeling van com
puterbestanden tegen te gaan, want als ze niet li~ks om tot stand 
gebracht worden dan wel rechts om. Je merkt dat al aan de wijze 
waarop je door reclames zeer gericht op je persoon bestookt 
wordt. Toch moeten er wetten en maatregelen zijn om deze kop
pelingen zoveel mogelijk tegen te houden. Het moet in ieder geval 
onwettig blijven en dus vervolgbaar, als er misbruik van gegevens 
wordt gepleegd. Ook is het van belang dat er niet meer gegevens 
worden opgeslagen als er strikt nodig zijn. Het is bijvoorbeeld 
helemaal niet nodig dat je aan het bevolkingsregister opgeeft wel
ke 'godsdienst' je belijdt of tot welke 'denominatie' je behoort. 
Het moet ook wettelijk vaststaan welke gegevens een instantie 
vragen mag en welke niet. Zo kunnen we iets doen tegen onge
wenste opeenhopingen van informatie over personen. We moeten 
ons echter geen illusies maken. 

Belangrijk is vooral ook dat we de opsporingsbevoegdheid van de 
politie scherp in de gaten houden. De bewijzen die zij tegen 
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iemand te berde brengen voor de rechtbank moeten niet alleen 
overtuigend zijn, maar ook: 'wettig'. Daar heeft het de laatste tijd 
in Nederland nogal eens aan gelaboreerd. Dat is zorgwekkend. 
Het is beter dat een paar boeven ongestraft rondlopen dan dat één 
burger ten onrechte vervolgd wordt. Als we de burgers tegen de 
criminaliteit willen beschermen, moeten we ze niet allemaal tot 
potentiële criminelen maken. Het afluisteren van telefoons en het 
aanleggen van bestanden over personen moeten dus aan banden 
gelegd worden. De verdenking tegen iemand mag niet betekenen 
dat hij al als crimineel wordt beschouwd. Dat beoordeelt de rech
ter. Er moet dus bij de vervolging sprake zijn van een heel zware 
verdenking, wil het openbaar ministerie toestemming geven tot 
inkijk- en afluisteroperaties. Laten we van Nederland niet door 
slordig gedrag in dit opzicht een politiestaat maken. We zijn met 
recht trots op onze democratie en op onze rechtsstaat. Laten we 
het zo houden. In een rechtsstaat valt de overheid onder haar eigen 
wetten. Die gelden ook voor haar. We kunnen niet toestaan dat 
politie en justitie hier een loopje mee gaan nemen. Voor die sector 
gelden zelfs speciale voorschriften (bijvoorbeeld het wetboek van 
strafvordering). Die wetten horen streng te gelden. We kunnen er 
democratisch soms wat aan veranderen, omdat er nieuwe vormen 
van misdaad ontstaan. We moeten echter steeds bedenken dat als 
we de burger willen beschermen we hem heimelijk niet tot een 
potentiële crimineel moeten maken. 

De waarheidsvraag is ook in het geding bij het werk dat journa
listen onder ons verrichten. Zij hebben een bijzondere verant
woordelijkheid en zijn dat zich in het algemeen ook bewust. 
Journalisten hebben iets overgenomen van de oude taak der pro
feten! Zij staan dicht bij het tijdsgebeuren en moeten er niet alleen 
informatie over geven, maar er ook hun licht over laten schijnen. 
Het is een goede zaak dat in de vaderlandse journalistiek die twee 
taken gescheiden worden gehouden. Het verstrekken van de in
formatie is iets anders dan het geven van commentaar. Maar ook 
dit laatste is belangrijk! 

Er zijn vele problemen met de waarheid in de journalistiek. Vooral 
de selectie van het nieuws stelt hen voor moeilijkheden, vooral 
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ook omdat de internationale persbureau's hun parti pris hebben. 
Zo blijft het nieuws nog altijd te veel bepaald door wat in het 
gevestigde systeem gebeurt, terwijl het nieuws 'van onderen' on
derbelicht blijft. Wie zegt mij dat het journaal werkelijk het we
reldnieuws geeft? 

Toch is het ook zaak hier onze dankbaarheid te uiten voor het vele 
goede dat de journalistiek bereikt. De oorlog in Vietnam was 
zeker niet beëindigd als er geen goed verslag van was gedaan, 
waardoor wij het vuile, onaanvaardbare karakter van deze krijg 
hadden gezien. Vooral ook de film- en fotojournalistiek heeft hier 
goed werk gedaan. In veler geheugen is de foto opgeslagen van 
het meisje dat brandend komt aanrennen en het filmfragment van 
de politiechef die een gevangene zonder proces zomaar neerschiet. 
Ook Watergate was nooit ontmaskerd zonder het intense speur
werk van journalisten. Hier echter ligt ook een grens. Zulke 
journalistiek kan mensen maken en breken. Het is ook mogelijk 
zo een politicus (of wie dan ook) te achtervolgen en kapot te 
maken. Ook dat gebeurt en het is niet goed. 

We moeten het natuurlijk allereerst hebben van de beroepsethiek 
van de journalist. Hij moet zijn eigen grenzen en mogelijkheden 
kennen en zich daaraan houden. Hij heeft er daarbij recht op in 
zijn vak te worden gerespecteerd. Ik geloof niet dat hij, zoals 
geestelijken dat hebben, het verschoningsrecht moet hebben. 
Want dat is verbonden met geheimhoudingsplicht en die kunnen 
we van een journalist nu eenmaal niet vergen. Maar wel moet hem 
alleen in uiterste noodzaak naar zijn bronnen gevraagd worden, 
ook door de officier van justitie. En dan moet nog uitgemaakt 
worden of hij die heeft prijs te geven. 

De televisiejournalist heeft het extra moeilijk omdat hij altijd 
uiterst kort moet zijn en zijn informatie en commentaar in samen
geperste vorm moet aanbieden, terwijl het nog met veel groter 
kracht op de mensen overkomt dan de krant. Dat maakt het 
bepaald niet makkelijker. Het is inderdaad een 'vak'! 
Ik ben het eens met de man die onlangs schreef, dat hij meer van 
interviewers hield dan van columnisten. Vooral de interviewer, 
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die niet slaafs zijn object volgt en er ook niet zijn eigen verhaal van 
maakt (twee fouten die veel voorkomen), is mij lief. Hij of zij 
geven een eigen indruk van de geïnterviewde. Hij komt voor ons 
te staan in de subjectieve kleuren van de interviewer. Het is een 
verslag van een echte ontmoeting! Dat is mij lief. Daarbij verge
leken is de columnist een egotripper die verplicht zijn nummer 
geeft. Je ziet dan ook, dat hij na enige tijd zich begint te herhalen 
en saai wordt of hij wordt steeds brutaler en maakt zich de kunst 
van het beledigen eigen. De goede niet te na gesproken, ik lees 
geen enkele column meer. Het beledigen van bevolkingsgroepen, 
die gevestigd zijn, zullen we ze maar gunnen. Het is jammer dat zij 
voor de rechter eigenlijk ook ongrijpbaar zijn als ze minderheden 
beledigen. Maar goed, het recht van vrije meningsuiting moet ons 
kostbaar zijn. Laat ze hun gang maar gaan. Schelden doet niet 
zeer, zeggen de Friezen. 

Ook over artsen en hun omgang met de waarheid wil ik nog iets 
zeggen. Zij hebben zowel het verschoningsrecht als de geheim
houdingsplicht. En dat is goed. Het is zelfs niet hun rol om 
criminaliteit aan te geven, al kunnen zij natuurlijk wel eens beslis
sen dat het belang van de aangifte groter is dan dat van hun 
geheimhoudingsplicht. Ze zullen daar overigens terecht niet gauw 
toe overgaan omdat het repercussies heeft op de betrouwbaarheid 
van hun ambt. Soms maakt de arts misbruik van de gehei~hou
ding als hij zichzelf erachter dekt. Hij mag niet ongrijpbaar wor
den voor de belastingen. Erger echter was de in het verleden nogal 
eens voorkomende geheimhouding tegenover de patiënt zelf. Als
of de arts het geheim van de patiënt niet te bewaren had tegenover 
derden! De openheid jegens de patiënt is gelukkig door diens 
mondigwording enorm toegenomen. Arts en patiënt proberen 
steeds meer betrouwbaar met elkaar om te gaan. Principieel mag 
de patiënt alles weten. Dat is duidelijk. Niets van zijn eigen zaak 
mag voor hem geheim zijn. Dat wil niet zeggen dat de arts nu een 
waarheidsfanaat mag worden. Hij moet zijn patiënt goed kennen 
en weten wat hij zegt en voorlopig nog verzwijgt. Al zijn inzich
ten, zijn diagnoses en prognoses, zijn empirisch en dat wil zeggen: 
op zijn hoogst zeer waarschijnlijk, nooit zeker. Dat geeft hem de 
mogelijkheid met zijn 'waarheid' voorzichtig om te gaan. Maar zij 
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moet wel gediend zijn! (Voor sociale werkers gelden soortgelijke 
dingen als voor artsen, al is hun maatschappelijke positie kwets
baarder). 

Predikanten, pastoors en andere geestelijken genieten bij de Ne
derlandse wet ook het recht van verschoning: zij behoeven als zij 
dat niet willen, niet te getuigen bij rechtszaken. Ze worden dan 
ook geacht zich te houden aan hun belofte geheim te houden wat 
ambtelijk te hunner kennis is gebracht. De mensen moeten aan 
hun geestelijke de geheimen van hun leven kunnen toevertrouwen 
en er op kunnen vertrouwen dat die geestelijke daar met niemand, 
zelfs niet met zijn eigen vrouw, over praat. Een dominee moet 
daarom niet als praatgraag in de gemeente bekend staan, ook niet 
met betrekking tot dingen die hij toevallig weet. Hij moet aan 
geruchten en roddels niet meedoen. Hij moet praatjes niet bevesti
gen of ontkennen. Dat alles kan zijn ambt schaden. Wat hij ook 
niet moet doen is pastorale verhalen op de kansel vertellen, ook 
geen verhalen met veranderde namen of verzonnen verhalen. Het 
zet hem allemaal in de geur van loslippigheid. En de mensen zijn, 
zoals Smelik altijd zei, brievenbestellers. Zij weten altijd op wie de 
verhalen slaan. En ze hebben nog vaak gelijk ook. Het biechtge
heim moet werkelijk gesloten zijn, potdicht. 

Karl Barth heeft de leugen de christelijke zonde bij uitstek ge
noemd. Wij hebben daar al over geschreven in het hoofdstuk 
'Christendom'. Dat hoeven wij hier niet te herhalen. Het christen
dom is de mensen veel schuldig gebleven. Geroepen om de waar
heid te zeggen, de profetie en het evangelie te verkondigen heeft 
de kerk vaak algemeenheden ter sprake gebracht. In plaats van de 
God van Israël, die heel bijzondere stem van bevrijding te predi
ken, heeft zij over de voorzienigheid gesproken. In plaats van 
onbekommerd van die God te getuigen, is de kerk de godsrege
ring gaan verdedigen en bewijzen. In plaats van politieke, maat
schappelijke en ethische kritiek te leveren, is de kerk gaan mee
praten met de gevestigde orde. En met haar ontrouw heeft ze ook 
nog goede sier gemaakt, want men hoort dit liever! De vrienden 
van J ob immers klinken ook veel positiever dan die schreeu
wende, aanklagende, opgewonden Job zelf. De theologie der kerk 
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heeft vaak theodicee's geleverd en is daardoor op die vrienden van 
Job gaan lijken, terwijl van haar gevraagd werd stem te geven aan 
het onrecht en het leed dat in deze wereld onschuldige en recht
vaardige mensen treft. Dat is de grote leugen van het christendom. 
Het komt er in wezen op neer, dat het christendom ook die open
heid voor de zwakke en geringe, de kwetsbare en geraakte naaste 
niet kent die het gebod van haar vraagt. 
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24 Tiende gebod: Niet begeren 

Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, 
noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn rund, noch zijn ezel, 

noch iets dat van uw naaste is. 

Er mag geen misverstand zijn: de bijbel is het boek van grote ver
langens, van hartstochten en begeerten. Daarover valt geen kwaad 
woord. Ze mogen de mensen meeslepen en bezielen. De mens heeft 
zijn zinnen niet voor niets. Ze mogen geprikkeld worden. De mens 
met zijn driften en verlangens krijgt er volop de ruimte. Hoe innig 
en fijn wordt in het Hooglied de liefde niet bezongen, het verlangen 
van een herder naar het meisje dat hij bemint, de hartstocht van het 
meisje voor hem. Het mag een lied zijn dat bij huwelijksplechtig
heden vrolijk werd gezongen, in feite bezingt het niet de monoga
mie, maar de eenkennigheid van de erotische liefde. Het is een vlam 
van Adonai! In Psalm 42 wordt het smachten naar God beschreven 
als het dorsten van een hert naar de waterstromen. Dat zijn grote 
gevoelens die de mens bezielen en voortstuwen. 

De bijbelse visie op de mens is open en eerlijk. Niets wordt 
verdoezeld. De mens mag er zijn zoals hij is. De grote gevoelens 
worden niet gediscrimineerd. De bijbel is geen ascetisch boek, in 
geen enkel opzicht. De levensdorst wordt er niet in uitgeblust. De 
bijbel raadt ook het 'gulden midden' niet aan, zoals de klassieken 
deden. Nergens wordt iemand veroordeeld omdat hij groots en 
meeslepend leeft. Er heerst in de Schrift juist een groot verlangen: 
naar God, naar zijn daden, naar zijn vrede en recht, naar zijn Rijk. 
Die messiaanse hartstocht is een fel begeren, dat steeds weer op
nieuw de kop opsteekt na elke teleurstelling. Het eindigt nooit. 
Het is er tot op de laatste bladzij van de bijbel. De lauwen hebben 
in het Nieuwe Testament een slechte pers: 'Omdat gij heet zijt 
noch koud zal ik u uit mijn mond uitspuwen' (Openb. 3:16). 
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'Begeerte heeft ons aangeraakt' (Henriette Roland Holst), dat 
geldt niet alleen in de Internationale, nee dat is ook het messiaanse 
verlangen dat de Schrift beheerst. 

De bijbel is geen ascetisch boek, omdat hij nergens dualistisch 
over de mens spreekt. Er wordt nergens een tegenstelling gemaakt 
tussen ziel en lichaam, tussen innerlijk en uiterlijk. De mens wordt 
beleefd als een eenheid van lichaam en ziel. Of liever nog: de 
woorden lichaam en ziel, voorzover ze schijnen voor te komen, 
hebben een heel andere betekenis. Het lichaam is altijd het bezielde 
lichaam en de geest is de adem die in en uit de mens gaat. Er is dus 
sprake van een bezielde lichamelijkheid en een lichamelijke bezie
ling. En van die mens als ziellichamelijke eenheid wordt gezegd, 
dat hij zeer goed is. God kijkt met trots naar zijn schepping, die er 
wezen mag. De mens krijgt ook voluit de ruimte om zichzelf te 
zijn. Zeker, het gaat mis met de mens, helemaal mis ... er schijnt 
niets van zijn oorspronkelijke goedheid over te blijven. Toch blijft 
hij er tegelijkertijd toe bestemd. En in zoverre heeft hij die goed
heid nog. Die gaat ook niet verloren. Hij mag en kan zich er altijd 
toe bekeren. En daarvoor is niet nodig (zoals in zoveel godsdien
sten, ook in het zogenaamde christendom), dat hij zich terugtrekt 
uit de begeerlijke wereld. De mens is mens in de wereld. Hij hoort 
erin thuis. En God heeft die wereld lief, zodat de mens alleen 
gered wordt met die wereld samen. De wereld is juist het theater 
van Gods glorie. Daar wil God overwinnen en nergens anders. 
Daarom wordt er van de mens ook niet verwacht dat hij zich uit de 
boze wereld losmaakt. De wereld is soms wel boos, maar wordt 
niet prijsgegeven. Het is niet zo dat de mens naar zijn lichaam tot 
de wereld behoort en naar zijn ziel tot de bovenwereld, tot God. 
Nee, de mens hoort naar lichaam en ziel, in de door God beminde 
wereld. Hij mag dus alles in en voor de wereld verlangen. Er is 
geen onwereldse liefde voor God mogelijk. En zijn lichaam en zijn 
zinnen mag hij vertrouwen: ze zijn niet onbetrouwbaarder dan zijn 
ziel. Ze horen zelfs tot zijn bezieling! Heeft iemand ooit een ziel 
gezien los van het lichaam? Die twee horen bijeen. 

Het gebod: 'Gij zult niet begeren' kan dus niet ascetisch worden 
begrepen, alsof de mens zich zou moeten onthechten van alle 
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verlangen en begeren. Er is in dit gebod geen enkele verdachtma
king van welke hartstocht dan ook. Het gaat kennelijk om iets heel 
anders. 

Begeren is stelen. Dat is de oorspronkelijke zin van het gebod. Het 
achtste gebod sloeg oorspronkelijk uitsluitend op mensenroof, 
hebben we gezien.· Het tiende gebod heeft het over stelen. Maar 
dat stelen wordt onmiddellijk teruggevoerd op waar het begint: 
bij het begeren. Dat begeren heeft niets te maken met hartstocht of 
drift als zodanig. Het gaat veeleer om de begerende, de steelse blik 
die wij werpen op het huis, de vrouwen het goed van de naaste. 
Dat willen we aan ons trekken, dat willen we 'nemen'. Dat gunnen 
wij hem niet. Het begeren is de daad in beginsel: we zijn sprong
bereid om te stelen. In ons hart hebben we het ons reeds toegeëi
gend. We hoeven alleen nog de uiterlijke daad bij het innerlijk 
woord te voegen. 

Er steekt geen enkele verdachtmaking van een groots en meesle
pend gevoel in, als Jezus de begeerlijke blik veroordeelt. Het is 
niet het verlangen of de begeerte als zodanig die worden veroor
deeld. Het is de richting die ze nemen! Ze zijn gericht op de dingen 
van de naaste. Ze willen zijn bestaan ondermijnen. Ze willen 
nemen wat van hem is. Het huis, de vrouw, de os en de ezel... 
alles wat van de naaste is willen ze ontvreemden. Ze gaan hem 
ruïneren! Zijn levensmogelijkheid gaan ze vernietigen. De begeer
te is steels geworden. Zij is vervreemd geraakt van de grote en 
echte verlangens: het hongeren en dorsten naar recht. 
Ze wil het recht in eigen hand nemen. Slachtoffer daarvan wordt 
de naaste, want hem zal ontnomen worden wat hij heeft. 

De bijbel maakt duidelijk, dat het anders is dan je zou verwachten. 
Je zou verwachten dat de arme, die niets heeft, tot dit begeren 
komt. Maar dat is niet wat voorop staat. Het zijn juist de grote en 
machtige mensen, de 'koningen', die zich eraan schuldig maken. 
Wie veel heeft wil nog meer. De rijke krijgt iets onverzadigbaars. 
Het is eerder een begeren vanuit de volheid dan vanuit de leegte 
die bedoeld is. Misschien is het begeren van de arme eerder een 
hongeren en dorsten naar brood en water en dus naar gerechtig-
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heid. Het is altijd weer de rijke en machtige die de verdrukker is. 
Hij lijdt aan machtshonger. Hij begeert te roven. 

'Is de plechtige eerbied voor het geld, die overigens nergens zo 
duidelijk is als in christelijke kringen, voor God beter dan ordi
naire diefstal?', heeft Barth zich (in de eerste druk van zijn Römer
brief) afgevraagd. De vraag stellen is haar beantwoorden. Karl 
Marx heeft dat gedaan. Hij zegt in zijn romantische, wat overladen 
Duits: 'Een eunuch vlijt zijn vuige despoot niet en zoekt zijn 
afgestompte genotzucht met geen infame re middelen op te wek
ken om voor zichzelf een gunst te verkrijgen, dan de producent uit 
de zak van de christelijk beminde nabuur de geldvogels lokt. Elk 
produkt is een lokaas, waarmee men het geld van de ander aan zich 
wil krijgen, elke mogelijke of werkelijke behoefte is een zwakheid, 
waarmee de vlieg aan de lijmstok wordt gevangen' (Oek.Phil.Ma
nuskripte). Het kapitalistische systeem is helemaal op de gedachte 
gebaseerd, dat het goed is te begeren wat van de naaste is. Iedereen 
moet zoveel mogelijk waren aan zich willen trekken. De spelregel 
is alleen: het moet worden betaald. Anders is het diefstal. Maar de 
begeerte erachter wordt niet veroordeeld. Zij is veeleer de motor 
van deze maatschappij. Het kapitalistisch systeem noemt de oude 
gedachte van liefde voor de naaste (= liefde voor de clan) bekrom
pen ouderwets en zegt: juist het egoïstische begeren, mits geld
gestuurd, is wat de maatschappij verder brengt. De geld maat
schappij is op de begeerte gegrond en leeft ervan. Je moet 
meedoen of je wilt of niet. Voor gerechtigheid is eigenlijk geen 
plaats. We moeten het veeleer hebben van de ontwikkeling van het 
systeem waardoor op den duur alle armen zullen wegvallen. Wie 
er voordien onderdoor gaat heeft pech gehad. 

Als ik Paulus goed begrijp heeft hij eigenlijk zoiets al voor ogen 
gehad in zijn tijd. Hij heeft in Romeinen 7 zeer indringend over 
het begeren geschreven. Zonder nu te zeggen dat ik hem helemaal 
kan volgen, valt mij op dat hij de wereld waarin hij leeft in 
bepaalde opzichten niet aanvaardt. Hij zegt, dat hij 'vlees is, ver
kocht onder de zonde'. De komma hoort er volgens Kohlbrugge 
bij: hij is niet naar het vlees (lichamelijk) verkocht onder de zonde 
(en naar de ziel vrij), maar hij is helemaal vlees en als zodanig 
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verkocht onder de zonde. Hij is, wil hij m.i. zeggen, een slaaf van 
de historische en materiële omstandigheden waarin hij verkeert en 
die in hem werken. Hij maakt daarbij geen verschil tussen ziel en 
lichaam, tussen innerlijk en uiterlijk. Hij wil juist zeggen dat die 
uiterlijkheid hem ook innerlijk bepaalt. Hij moet meedoen. Hij 
kan zich niet onttrekken. En daardoor ontstaat, wat hij zegt: 'Ik 
doe niet wat ik wens, maar waar ik een afkeer van heb dat doe ik'. 
De 'zonde' bewerkt dat allemaal, de zonde waaronder hij verkocht 
is, waarvan hij eigendom is geworden en dus slaaf is. Zo zijn 
Paulus en zijn gemeente enerzijds deelgenoot van de begerende 
wereld, waaraan zij zich niet onttrekken kunnen, en anderzijds 
stemmen ze de wet Gods toe, dat zij niet begeren mogen. Ze zijn 
in een ellendige situatie, waaruit ze alleen gered kunnen worden 
door de zegevierende Jezus Christus zelf. 

Dat is precies wat in het kapitalisme nog met de mens gebeurt. Hij 
wordt uiterlijk geprikkeld tot begeerte en zijn innerlijk beant
woordt daaraan. Het is onmogelijk je aan dit mechanisme te ont
trekken, want je leeft zo of je leeft niet! Uiterlijk en innerlijk 
sluiten dus naadloos op elkaar aan. Het heeft geen zin ze uit elkaar 
te halen. Je kunt niet zeggen het uiterlijke, de wereld is slecht, 
maar ik als innerlijk mens ben goed. Want die innerlijke mens 
wordt juist door die uiterlijkheid beheerst en het is onmogelijk 
dat hij anders zou denken of leven. Je kunt de wereld geen schuld 
toeschuiven waaraan je zelf geen deel zou hebben. Je kunt ook de 
schuld niet leggen bij het innerlijk van de mens alleen en beweren 
dat hij maar los van de wereld met God in het reine moet zien te 
komen. Dan verinnerlijkt de religie en laten we de wereld de 
wereld (en doen er ook in mee, want er zit niets anders op). We 
moeten leren inzien dat het begeren altijd in wisselwerking van 
uiterlijk en innerlijk, tot stand komt. En dat betekent dat het 
gebod: Gij zult niet begeren, ook veronderstelt dat de hele wereld 
veranderd wordt. Met minder kan het niet toe. De verwachting 
van het Koninkrijk doortrekt ook dit gebod. 

Er is een oude romeinse wijsheid, door Vergilius in een fraaie 
hexameter verwoord: ut desint vires tarnen est laudanda voluntas. 
Al ontbreken de krachten toch is de wil te prijzen, wil dat zeggen. 
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De bedoelingen van de mens zijn goed, maar het lukt niet altijd, 
want de krachten schieten te kort. Het is geen 'zonde' dat het fout 
gaat, maar falen. Dat is heel vaak de gedachte van de moraal. De 
mens zou in diepste wezen goed zijn, maar hij kan het niet altijd 
waarmaken, omdat zijn krachten onvoldoende zijn en de omstan
digheden zich verzetten. Achter de ruwe bolster zit een blanke pit. 
En daar gaat het maar om. 

Jezus heeft dit omgedraaid en gezegd: Mensen zijn vaak 'gepleis
terde graven'. Van binnen is het juist niet goed, terwijl de buiten
kant er aardig uitziet. Ook het tiende gebod verzet zich tegen de 
romeinse voorstelling. Aan het begeren van de wereld beant
woordt het begeren van het hart. Hoe zou de wereld zo zijn 
geworden als het hart niet al zo was? We hebben met elkaar de 
wereld gemaakt tot wat hij geworden is. De mens bedoelt het dus 
niet altijd goed. Hij wil het kwaad echt. 'Hij is van nature geneigd 
God en zijn naaste te haten', zegt de Heidelberger. Het is zacht 
gezegd, want het is niet alleen een neiging, hij doet het ook. Er is 
niet minder dan een wedergeboorte noodzakelijk, wil hij anders 
worden. Het is naïef te veronderstellen dat hij het allemaal wel 
goed bedoelt. Ook met de gezindheid van de mens valt het niet 
mee. Die wedergeboorte echter in de Schrift is niet alleen een 
wedergeboorte van de mens (zeker niet alleen van de innerlijke 
mens), maar ook van de wereld. De bijbel spreekt ook over de 
wedergeboorte van alle dingen. Die is nodig wil het met de mens 
goed komen. Hij leeft nooit geïsoleerd van zijn wereld. 
De mens wordt alleen gered met de wereld. We worden als het 
ware verantwoordelijk gemaakt voor het lot of voor wat we als lot 
beleven. Die schuld moeten we leren aanvaarden, wil het ooit 
goedkomen met de mens. 

Dat geldt ook voor het begeren dat in je opkomt. Wie is er nu 
verantwoordelijk voor de afgrond in zichzelf? Het is toch iets dat 
sterker is dan ik? Dat is in zekere zin waar, voorzover wij het 
sterker laten zijn. Maar de bijbelse boodschap, stelt ons er verant
woordelijk voor. De drift van het begeren is beheersbaar: zij mag 
zich niet richten op andermans goed. We zijn voor God werkelijk 
vrije mensen en daarop worden we aangesproken. Hier geldt geen 
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excuus. De mens kan zich boven zijn begeerten verheffen. Ze 
kunnen gericht worden op de gerechtigheid en de vrede van het 
Rijk van God. 

Ook de vrouw van de naaste wordt gerekend tot de 'goederen' die 
begeerd kunnen worden. Daar denken wij inmiddels in die zin 
anders over, dat wij de vrouw niet onder de goederen van iemand 
rekenen. De vrouw is mijn bezit niet. Maar is het waar wat Jezus 
zegt: 'Ieder, die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft reeds 
echtbreuk met haar gepleegd'? Is dat geen verdachtmaking van de 
seksualiteit? Zo heeft de kerk het lang opgevat. Zij heeft de seksu
ele begeerte tot de begeerte en de zonde bij uitstek gemaakt. Zo is 
er een obsessie voor het seksuele ontstaan, die grote schade heeft 
aangericht. Mag ik werkelijk niet zien, dat vrouwen mooi en aan
trekkelijk kunnen zijn? Mogen vrouwen niet naar mannen kijken? 
Mogen we niet van elkaar, ook lichamelijk, genieten? Dat is inder
daad niet wat Jezus bedoelt. Jezus is geen asceet. Hij mag graag 
eten, zelfs met zondaars, en ook drinken, wijn! Hij wordt zelfs een 
vraat en een wijnzuiper genoemd door zijn vijanden. Hij had heel 
wat vrouwen onder zijn vrienden en ze hebben heel goed voor 
hem gezorgd. We weten wel niets van zijn seksuele leven, maar 
ontkend wordt het nergens. Hij zal best van Maria en Martha 
gehouden hebben. Nee, hij bedoelt met dit woord iets anders, 
zoals wij onder het hoofdstuk over het zevende gebod reeds 
zagen. Het gaat hem om de daad in beginsel, de daad in nuce. 
Men bedenke daarbij wat het in die oude tijden betekende een 
vrouw te hebben. Zij was misschien wel het 'hoogste goed'. 

Het is Jezus' bedoeling waarschijnlijk om dit te zeggen. Nog altijd 
ligt deze verleiding voor de deur. En dat des te meer, omdat wij de 
seks hebben afgesplitst van het menszijn en gemaakt tot een drift 
die om bevrediging vraagt, hoe dan ook. Zo is de lust ook han
delswaar geworden. Heel wat vrouwen (en ook mannen) verdie
nen een boterham met het verhuren van hun erotische organen. 
Dit is zeer dubieus, maar wellicht maatschappelijk onvermijdelijk. 

We hebben geen man of vrouw meer, nee: we hebben relaties. Als 
die relaties niet langer bevredigen, maken we er een eind aan. Dat 
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het altijd een levende ander betreft, die ons misschien beminde, we 
vertellen het er niet bij. De ander als mens is er niet meer. Dat 
hangt samen met het grove begeerte karakter van onze kapitalis
tische samenleving, waar geldt dat alles te koop moet zijn. We 
mogen streven naar geluk! En wat is geluk? Dat wat het individu 
zich wenst. Dus we mogen najagen wat we najagen willen. En dat 
doen we ook. Onze lusten moeten worden bevredigd. Daar zijn 
onze relaties ondergeschikt aan. De ander is uit het concept ver
dwenen! 

Tegenover de begeerte staat in de Schrift: de eenvoud des harten. 
De begeerte kijkt scheel, de begeerte is steels, is afgunstig. Zij wil 
de dingen aan zich trekken en de naaste ontnemen. De dingen zijn 
voor de begeerte niet wat ze zijn, maar objecten, die men wil 
verwerven, veroveren, bedwingen. De begeerte grijpt naar de 
dingen. Laat ze niet in hun waarde. kortom: het oog van de 
begerige mens is niet rein en eenvoudig, niet mild. Het is hebzuch
tig, op veroveren ingesteld. Jezus spreekt de reinen van hart zalig, 
want zij zullen God zien. Voor mensen die de ander zien, die hem 
mild tegemoet treden en zijn leven gunnen, die hem liefhebben 
heft Jezus zijn 'hoera' aan. Zij willen alles geven en niets weg
nemen. Zij zijn beduchter te doden dan te sterven. Zij zijn altijd de 
partijgangers van de minsten, de kleinen, de weduwe en de wees, 
want ze zien hoeveel hun ontbreekt. Jezus zegt dat zij God zullen 
zien, omdat zij in de naaste God ontdekken zullen, ja ontdekt 
hebben. 

Het oog moet zuiver zijn, zegt Jezus. Het moet zien zonder bijbe
doelingen. Geen enkele afgunst, nijd, jaloezie, begeerte mag er in 
de blik zijn. De mensen mogen elkaar en de dingen zien in een
voud, in verwondering en dankbaarheid. Dan zullen ze in elkan
ders blik ontdekken wat de ander nodig heeft, waar hij om vraagt. 
En wat er verlangd wordt zul je dan trachten te geven. Als je zo 
naar elkaar kijkt met een zuiver oog, is het oog een lamp die heel je 
lichaam verlicht. Het duistere lichaam wordt een en al licht. Het 
verliest zijn begeertekarakter. Dan is het helemaal goed met je. 
Dan ken je nog wel verlangens en begeerten, maar ze zijn nu 
gericht op God en op de medemens. Die doorbreken je eenzaam-

188 



heid. Ze zijn er samen met jou. Je mag er voor ze zijn. En zij zijn er 
voor jou. Je verwacht iets van elkaar. En het is goed, zeer goed. 
Maar als je scheel kijkt, afgunstig bent en op roof uit ... dan wordt 
alles donker. Duistere krachten staan op in je lichaam. Het wordt 
nacht in je leven. 

God vraagt niet van ons dat wij ons losmaken van de wereld. Hij 
wil juist dat wij er voluit in leven. Maar deze wereld moet wel 
anders worden, dat wil zeggen zij moet worden tot wat zij eigen
lijk is: het theater van Gods glorie. Het Rijk van vrede en recht 
moet erop neerdalen. Want daartoe is de wereld bestemd. We 
mogen de wereld niet verachten, we mogen er niet op neerkijken, 
want, hoewel de wereld boos is en in het boze ligt, is zij bestemd 
tot het goede. Zeker, er zit een ontzettende begeerte in ons en in 
de wereld: we willen veroveren, hebben, bezitten, overmeeste
ren ... We willen er niet gemeenschappelijk en in liefde mee leven. 
We graaien wat er te graaien valt. En de ander is er niet. Hij is 
alleen maar een middel geworden. Dat is echter niet onze bestem
ming: die is een andere. God heeft ons lief, ondanks alles. Over
winnen zal de liefde van Christus, die borg heeft gestaan voor ons 
allen. We zullen niet langer begeren, maar elkaar leren beminnen, 
in alle eenvoud des harten, mild en dankbaar. 
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Wat betekenen de Tien Woorden voor de huidige tijd? De 
auteur tracht daar een antwoord op te geven. Dat,kan hij 
echter alleen als hij begint met te onderzoeken wat de Woor
den in de oorspronkelijke siruatie van de woestijn hebben 
betekend. Hij kan de wet niet losmaken uit zijn historische 
context. , 
Er is een soort 'god-menselijke' eenheid russen Adonai en 
Mozes: de woorden komen van buiten en toch zijn ze ook 
voluit ervaring van de mens. 
Willen wij nu de Tien Woorden voor de huidige tijd ver
staan dan moeten we analogieën met toen trekken. Zoals 
toen en daar, zo ook hier en nu. Er moet dan wel iets heel 
anders gezegd worden dan toen. Of je burger bent in een 
moderne, grote stad of nomade in de woestij n is een belang
rijke ongelijkheid. Toch zijn er ook gelijkheden te ontdek
ken. Zoals toen aan de Israëlieten de weg werd gewezen, zo 
wordt hij ook ons gewezen. 
Richtinggevend voor deze uitleg is, dat naar de mening van 
de auteur, de twee geboden de acht verboden bepalen. Het 
gebod van de eerste tafel is: Gedenk de Sabbat. Dat is de 
enige wijze waarop de God van Israël geëerd en aanbeden 
kan worden: zijn bevrijding gedenken. Je bent slaaf geweest 
en nu vrij. Wees dan ook een vrij mens. Het gebod van de 
tweede tafel luidt: Eer je vader en moeder. Dat is tot vol
wassen mensen gezegd. Vader en moeder zijn oud en zwak. 
Maar het zijn je voorgangers, in de blikrichting van God. Je 
mag ze daarom niet achterlaten in de woestijn. Je moet ze 
hun gewicht laten gelden. Daarmee is de toon gezet voor de 
tweede tafel: je moet eerbied hebben voor de zwakke, kwets
bare naaste. 
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