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Want God heeft het gebed niet zzzeer 0m

zijnentwille als wel om onzentwille

uerordineerd (Calutjn) t)
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Van stonde af aan stond voor mij vast, dat ik bij deze

gelegenheid tot u zou willen spreken over het gebed, als

hoofdzaak en kern der heiliging, of - om met de Hei-

delberger Katechismus te sPreken - over het voor-

naamste stuk der dankbaarheid2.

I

Het gebed vooronderstelt, volgens Friedrich Nietzsche,

twee voorwaarden die door het christendom worden ge-

loochend. Het moet mogelijk zijn, de stemming van de

godheid te bepalen of te beïnvloeden, en de biddende

zelf moet het beste weten wat hij nodig heeft, u'at voor

hem waarachtig wenseh3k is3). Nietzsche was dan ook de

mening toegedaan, dat het aan de halfslachtigheid van

het christendom te wijten is, dat het gebed als religieuze

en liturgische plicht gehandhaafd bleef.

De behandeling van de eerste voorwaarde, die Gods

almacht en onveranderlijkheid betreft, laat ik liggen,

niet omdat zij van dogmatische aard is (daar kan de ethi-

cus zich niet buiten houden), maar omdat ik mijn bedoe-

ling beter kan verwerkelijken door over de tweede voor-

waarde te spreken. Kritiek op die voorwaarde schenkt

mij de gelegenheid van het gebed als acte van dankbaar-

heid de bijzondere en toegespitste zin te ontdekken'

Nietzsche heeft Gods onveranderlijkheid geradikaliseerd

bevonden in de dood, preciezer: in de doding van God'

Moedig het nihilisme onder ogen ziende, acht hIJ de

mens zelf in staat te bepalen wat nodig en wenselijk is'

Zo wilde hij de benepenheid en halfhartigheid van het

christendom achter zich laten. De vraag, die ons zal

l

rtli
1't

.{

I



o()

bezighouden luidt: weet het subject van her gebed wer_kehjk wat nodig is en wensel¡ki en zo niet, valt dan degrond inderdaad onder het gebed weg?
Het dunkt mij goed op de dragendeledachte van mijnrede vooruit te grijpen: het ,rergemakkelijkt de Aruåa

vast te houden. Als het gebed verstaan wordt als acte va¡rhet menszijn voor God, dat, exístentiaal g.sproken, doik_
baarheid zsa), dar-r rvordt de verandering en ve.nieu*ino
van her subject en zijn wensen en ståven ..i*;;;;;i:
dersteld. Met zijn gebed als existentiele daad en uitin'brengt de mens dit vooronderstelde .ri.t,aek*;;r;;;;:
doende tot uitdrukking: h¡ antwoordt, kwetsbaar, en

,open, in de modus der verwonderde dankbaarh"il ;;het gebeuren der openbaring door het in a. irr.r".i¡ü
dialoog na te voltrekken, oÃ,o de verandering subjec_tief waar te maken en zjch toe te eigenen op de levens_weg. Her gebed als innerlijke dialoog is het dankbare
antwoord; het is een kritisch gebeuren, een zoeken vanrichting en verheldering in delerwachting van een ant_woord dat meer is dan een echo.

Karl Barth heeft ons ingescherpt, dat ware kennis vanGod een werk der dankbaarheid is en dus nooit een ver_effenende regenpresratie kan zijn. Lefterlijk zegt hij:Waarachtige kennis van God behoeft zich alleen daaromal niet door een kritische kennistheorie binnen haargrenzen te laten roepen of zich te laten herinneren aande inadekwaatheid 
.van 

alle menselijke beschouwingen,
begrippen en woorden als het om dit object gaat, omdatzij als werk der dankbaarheid helemaul g..ri,r".g.ld;;
kan willcrr, zijn en zeker niet een antwoorcl dat van ge_
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Iijke maat is met wat God tot de mens gesproken heeft5).
(Einde citaat) De suggestie in dit citaar, als zou door de
theologie elke kenkritiek al bij voorba at zijn voorbij_
gestreefd, wijs ik af: een flinke dosis ideologiekritiek en
kennissociologische analyse zal de theologie goed doen.
Het hoort mede tot haar taak die op zíchzelf uit te oefe_
nen of te verwerken6). Toch ga ik graag met Barth in de
aanvaT: het gebed als acte van dankbaarheid maakt ken_
kritisch iets los, dat kritischer is than is dreamt of in our
philosophy. Het mag van mij als kerkelijk hoogleraar
verwacht worden dat ik dit niet verheel, opdat de duplex
ordo tot een vruchtbare dialoog ged¡t.

II
Nietzsche wijdde zijn filosofische existentie aan het

zoeken van wat de mens werkelijk nodig heeft en waarop
hij het moet aandurven zijn wil en macht te richten.
Daarbij stond hem het christendom goeddeels in de weg,
zodar hU er zich van moest ontdoen. HU ,ag h"t
christendom geworteld in een slaafse obsessie door de
macht, een affekt jegens de machtige, waardoor het ver_
lammend heeft gewerkt in de hoger-planting van het
menszijn. fn zekere zin zag Nietzsche iets in het gebed,
niet dat het voor hem zin had tegenover een almachtige
godheid, niet dat hij het uithield zelf geen god te zijnT),
maar wel zover de tweede vooronderstelling gelding
heeft: de mens zou beter weten dan god wat hem tot heil
strekt. Maar, helaas, het gebed is een dubieuze inkonse_
kwentie van het christendom, al is het konsekwent, dat
een religie, die de voortgang verlamt, voor zinloos tljd_
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verdrijf zorgt. Want zo wordt de mens afgehouden van
de ontdekking van zijn aristokratisch wezen, bhjft hij ge_
loven dar het hoogste onbereikbaar is (zo vat Nietzsåe
de genade opl) en ontsnapt hij nooit aan de vicieuze cir_
kel van het ressentiment, dat geobsedeerd is door God
als almachtige. Bidden is een onkritische schijnbewe_
ging, die het ware kennen frustreert en de werk.i¡t . U._
weging stremt.

Nietzsches mistekening van zonde en genade is een
karikatuur van het chrislendom, maar is juist zo een
scherp portret, scherper dan een natuurgetrouwe fotokan zijn. Smelik heeft in zijn prachtige boek over
Nietzsches denkbeelden over schulà en straf.B) aan dienskritiek rechtgedaan: dat cloet de theologie meer goed,
dan een te vlorre, hooghartige terechtwijzing. Ik _Iî, _ij
van zo'n rechtzetting dan ook ontslagen.

_ 
Paulus is in zijn brief'aan de Romeinene) duidelijk,

.tlÌ 
t U zegt: ,,Wij weten nier war wij bidden ,rll.r, ,,ju.

behorenl". Voor hem geldt, wat ñi.trr.h. de tweede
vooronderstelling noemt, niet. En juist daarom hebben
wrj altijd, onophoudelijk, te birlclen; het gebed is voor
Paulus niet een ritueel officium, dat op gezette gerijclen
moet vervuld worden maar een existentiële uiting'uu., a.
gemeente, waarvan geldt dat zij altrjd aan de orde is endaarom alt¡d kan en steeds weer moet worden
gedaanr0). Bidde. is een zich uitstrekken naar de toe_
komst.

Nu is het met de hoop een vreem de zaak: zij is gericht
op het niet-geziene, het verhoopte nog_niet_gezieie, datop het spel staat. Vanuit die toesta-nd ,ran niet_zien,
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vanuit het verkeren in dit risico, in deze vervreemding
valt daarover nauwelijl<s geartikuleerd te spreken. Veel-
eer geldt dat het niet-zien in de mens eerder een zuchten
en steunen losmaakt, dan dat hrj z¡n rrerwouderde ver-
moedens zou kunnen uitzeggen . Zo ziet paulus het ook:
bidder-r is voor hem in eerste instantie een instemmen
met het zuchten van de benarde ktisis (kreatuur), een
zich voegen in het lot van ,,alle vlees,'. Voor zorrer dit
steunen en zuchten tot een gearticuleerd bidden naar be_
horen, een sericht pleidooi wordt, is dat te danken aan
het pneuma, dat met onze geest tezamen getuigt, dat wij
ondanks de nog-niet-zichtbaarheid der hoop Godskinde-
ren zijn.

Zo een als kenkritisch te karakteriseren omslag is er
ook in psalm 51. HU ligt daar tussen cle woorden: ,,De
offeranden Gods zijn een verbroken qeest, een verbro-
ken en verbrijzeld hart veracht Gij niet, o God" en de
woorden: ,,Schep rnij een rein hart. o God en vernieuw
in mijn binnensre een vasten geest (...). laat een gewilli-
ge geest mij schragen". Het r,vare sub.ject wordt bidden_
de gevonden: het ongerichte zuchten en kermen vanuit
de diepten gaat over in een spreken tot God. Aanvanke-
lijk wordt geroepen zoais een afgroncl roept tot een af-
grond, dan is er nog g-een ,.ik", aileen nog maar een
kreet, een stetï van tussen de verbrijzelden vanclaan.
Pas door het oor dat God verleent, door het antwoorcl
van Zijn presentie begint er iets \/an een ik-besef te ont-
staan, te groeien, wordt de nieuvve, vaste qe est gerrormcl,
geschapen of - ander-s gezeed - komt de Geest de
zrvakheid te hulp en wordt her subject vrijaemaakt.
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Het is er wel heel ver vandaan, dat hier een ijdel spel
tegen de verveling rvordt bedreven. Als ergens het einde-
loze zelfgesprek, de casuïstiek der zonde, het vreten der
wroeging een halt wordt toegeroepen, dan is het juist in
dit bijbelse bidden als hct voornaamste stuk der dank-
baarheid. Wij hebben hier inderdaad mer een kritischer
kenkritiek te doen, dan die waarin er een continuiteit in
de mens zelf wordt verondersteld tussen het vervreemde
subject, dat aan rrergeefsheid is onderworpen, dat onder
de zonde is verkocht, en het kritisch-bevrijde, geheiligde
subject.

Daarmee zijn rvij wel in de gevarenzone gekomen,
waar de kritiek dreigt door te slaan en zo superkritisch te
worden, dat zij feitehjk in kritiekloosheid verkeerr. In
hoeverre wij dat gevaar kunnen afwenden moet later
blijken.

III
Eerder zei ik, clat bij de behandelins van Nietzsches

tweede voorwaarde de karakterisering,,dankbaarheid',
haar bijzondere zin krijgt. Die bewering zou ik thans
willen staven. Daartoe maak ik eerst eniee opmerkingen
over het begrip dankbaarheid (III) om vervolgens het
gebed in die kontekst re kunnen plaatsen (IV). Sprekend
over de dankbaarheid als existentiaal van het menselijk
leven voor Grtd, zaI ik trachten deze relatie in contrast te
zetten tot de in onze maatschappij gegeven, moreel en
institutioneel gestructureerde betrekkingen der mensen.
Daarbij ga ik, om een begin te kunnen maken, voorlopig
wat betreft het ter karakterisering van die maatschappe-



lijke betrekkingen gebruikte begrippenmateriaal eklek_
tisch te u'erk, zodat de terrnen niet veel meer betekenen
dan wat zij in de alledaagse taal inhouden. Ik kom op dat
wetenschappelijk gebrek - even karakteristiek als on_
vermijdelijk voor veel kerkelijke theologie _ terug (V).
Nadat ik de relatie der dankbaarheid geschetst heb, zal
ik het gebed in het raam van deze existentiaal plaatsen
als existentiële acte van transcendering in de richting
van de openbaring.

Waar van dankbaarheid sprake is, kan geen vereffe_
nende tegenprestatie bedoeld zijnrl). Dankbaarheid is
een blijvende relatie, terwijr de tegenprestatie de reratio-
nele binding juist wil opheffen. Dankbaarheid is nier re
plaatsen in de sfeer vãn de loonafhankelijkheid (een be_
langrijk thema in de gereformeerde theologie), evenmin
in de sfeer van het do ut des, van de handel en het beta-
lingsverkeer. Dank wordt toegebracht, dank wordt geof_
ferd en wel gáárne, niet wider Lust und Neigung; dank_
baarheid is geen verplichting: zij wordt gedragen door
vrijlreid. Zij is geen adekwaat antwoord; veeleer is zij
een houding, die opgaat in verwondering en lofprijzing.

Voor zover het in de dankbaarheid gegeven antwoord
inderdaad een antwoord is, is het in zijn inadekwaarheid
altijd pretentieloos, ondogmatisch, voorlopig en dus
weerloos. Eén ding is de dankbare onmogelijk: een apo_
logie geven of in concurrentie treden. Voor zover het ge_
loof in zijn zijnswijze van dankbaar antwoord een rerigie
onder de religies is, is het weerloos en zonder aanspra_
ken, want het antwoord is te inadekwaat dan dat het
zichzelf zou kunnen bevestigen en als uiting van dank_
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baarheid wil het ook van zich af utìjzen naar de fontein
van alle goeden.

Dankbaarheid is dan ook geen enclogene stemming,
\ /anr een mens vindt de reden tot zijn dankbaarheid niãt
in zichzelf, nier in de innerlijke beweging van zijn lust,
maar is een exogene gestemdheid: hij rvordt .ra-o. uun
buiten geroepen en aangezet. Het rnenszijn is in zijn
diepste existentiaal niet gesloten, maar geopend. De
dankbare mens staat onder appèÌ, onder de belofte en
het gebod, staat in het engagement der hoop en als zoda_
nig is hij reeds uit de innerlijkheid, uit d. r.h,rlp van zijn
privaat-ik, uit de atomisering en privatiserir¡g *.gg.-
haald, meegenomen als hij is en zich ook weet door de
kracht der opstanding en de beweging naar het Rijk. De
dankbare wil zich instellen op de bron en het voJrwerp
van zijn dankbaarheid. zo wordt de dankbaarheid be-
heerst door de openbaring. Juist als dankbaar subject,
dat niet de Almachtige prijst, maar de ,,klene Godl, in
het vlees grootmaakt, wordt het subject, hoewel het b¡
zíchzelf blijft, boven zichzelf uirgeheven . Zu1ke subjecl
ten rvorden niet langer geregeerd door de letter ,run d.
wet, ook aI zou die wet de tora zelf zijn, maar door deze
kleine God, zoals Hij zich heeft geopenbaard in de
Mens-voor-anderen. Voor zover zij de wet gehoor zamen
en voor zover zij ,,burgerlijk ongehoorzaarr.,,zijn, doen
deze subjecren dat in dankbaarheid en gehoorzáamheid
jegens deze God.

Dit houdt in, dat dankbaarheid eerbiedige verwonde-
ring is over het konkrete humanisme van God, waardoor
de topos van de eerbied voorgoed en onvervreemdbaar



15

bezet is. Niets is voor haar heilig, alles tot heiliging
bestemd. Niet alleen de politiek en het eezag) maar ook
de religie ligt open voor onderzoek. De kennis van deze
God is altijd kennen-in-actu, r'oltrekr zich altijd als een
opbreken uit het eerder gestelde , een overwinnen van de
incongruentie ervan. Het spreken over Hem is niet
voorbehouden aan de gepatenteerde of zelfs erkende ge-
lovieen, maar is altijd een spreken in hoop, een spreken
dat van zijn object dat altijd een levend subject blijft en
een appellerend tegenover, rechtvaardiging moet ont-
vangen. Dat beschermt de dankbare mens tegen onkriti-
sche behoudzucht, tegen wilde veranderingsdrane en te-
gen voorbarige veieenzelvigingen.

IV
In zijn gebed geeft de mens acte van zijn dankbaar-

heid. In deze acte geeft hij zichzelf over aan de beweging
naar het Rrjk. HU laat achter zich de bindingen, ver-
vreemdingen en verdrukkingen van gisteren en strekt
zich uit naar wat voor hem ligt: de l¡elofte. Hij past God
en de wereld niet langer in in zijn eigen verhaal, maar
zoekt zichzelf en de wereld te verstaan in het verhaal van
de God der hoop. Levend in de aanroeping, stelt de
mens zich steeds weer opnieuw voor Zíjn aangezicht en
zweert de andere machten, die in dat licht geen aanbid-
ding en eerbied verdienen, af, hoe respectabel zij ook
kunnen zijn of schijnen. De biddende mens maakt zich
vrij van de rvereld en zo komt de wereld vrij voor hem.

Biddende doorbreekt de mens de ambivalentie, de
dubbelzinnigheid van zijn bestaan. Hij ontpopt zich als
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één op wie het servituut van vele functies en rollen, r,ele

afhankelijkhedcn en verplichtineen rust, als één die
daardoor naar lichaarn en ziel is gcstempeld, als loonaf-
hankelijke ziel, als carrièremaker, als medehypokriet in
het maskerspel, en hij zoekt zijn nieuwe naam en roe-
ping, meldt zich als gehoorzame, stelt zich beschikbaar
en waagt het rnet de vrijheid. Zo zoekt cle biddende
mens zijn integriteit en vindt de vrijheid, geen speel-
ruimte die hem ter beschikkine is aan cle rand van zijn
bestaan, maar een vrijheid die over hem beschikt zodat
zij hem midden in zijn bestaan tot een ,,obsessie" van
volstrekte verantwoordelijkheid wordt, die veel verder
.åikt dur. waarvoor hij redel¡kerwijs, gezien cle druk der
omstandigheden, kan worden verantwoordelijk gesteld.
In deze overstijging krijgt het messiaans-ethische subject
gestalte; wat existentiaal waar is, is ons existentieel ver,
maar komt ons nabij in het gebed.

De acte van het bidden is constitutief voor het subject
ervan. Eben weil uns Gott auch in seiner Offenbarung
transzendent bleibt, bedeutet die Subjektivität unserer
Anerkennung seiner Offenbarung unsere Erhebung
über uns selbst. Aldus Karl Barth12). Deze erkenning
wordt juist in het gebed als een overschrijding in de rich-
ting van de Ander openbaar. Die Ander is God-in-zijn-
openbaring, God in het vlees van die Mens die er hele-
maal voor anderen is (Bonhoeffer).

In de acte van her bidden verwijdt het subject zich tot
een ,,orìs", een wij in de accusatief, een passief *tjtr).
Voor zover het tot een ,,ik" wordt, geschiedt dit van
hieruit. Het gebed vangt aan en gaat uit van de solidari-
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teit in het rrlees, in het lijden; het verwoordt het zuchten
van de benarde kreatuur. Dat alles scheept zich in in de
ruimen van het gebed. Wie zich stelt voor het aangezicht
van de God der geringen zoals dat oplicht in de slaafJe-
zus, wordt aangezíen door de ogen der arrrren, der ver-
moeiden en beladenen, der verdrukten en beledigden.

Jezus leerde zijn discipelen dan ook bidden in de wij-
vorm. En het ego der psalmisten is een kern die wijd
ziet! Ook in het gebed van de enkeling, bidt deze niet als
atomair individu, maar spreekt de gemeente als pars pro
toto, de gemeente die plaatsvervangend stem geeft aan
het gesmoorde leed, het steunen en zuchten.

De biddende vraagt niet om redding uit het lijden, uit
de verdrukkingen of uit de ellende. Dat zou de solidari-
teit in het vlees opheffen of ontmaskeren als slechts
schijn. De biddende uit zijn diepe bevinding van her
kreatuurlijke lijden en de uitzichrloosheid ervan, solidair
met alle vlees, met de hopelozen hopeloos, met de god-
lozen god-loos en zó treedt hij voor de God, die geen
God, maar mens en zó God wil zijn, biddend, dat ge-
schiede moge wat moet, nl. dat over dit lijden de doxa (de
heerlijkheid) openbaar wordt, dat dit vergankelijke on-
vergankelijkheid aandoet, dat het Rijk op aarde komr.
Zo wordt er gebeden om redding in de benauwenís; uit
de diepten wordt geroepen om redding in de diepten.
Bidden is hopen op Gods woord: Gods presentie in de
verhoring is de enige troost. Het is zijn woord dat hoop
schenkt; het is de hoop die volharding uitwerkt. De bid-
dende blijft staancle. Hg geeft het nier op.

Bidden is geen zaak van stemming en gevoel alleen,
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die woordeloos worden overgebracht; bidden is altijd
ook een poging tot articulatie, het is een ,u.t,..rlu, io,
een zeggen, een steunen dat tot een spreken, een wenen
dat tot een formuleren wordt. De arbeid van het denken,het analyserenra), waarin cle hoop tot verwachting
wordr, begint reeds in her gebed en het gebed bhjfi errichting en vaart aan geven. Bidden is een daad van
geestelijke weerbaarheid en van moncligheid; een eisenvan de medezeggenschap. In de acte van het bidden is demens wat hij zijn zal, vooruit op zichzelf en zijntoestand: mede-erfgenaam van de Messias, niet langår
slaaf of knecht, rnaar een erfgenaam die rechten heeft endie doet geldenl

Zo wordt de biddende uitgetild boven wat onder deheersende macht als haalbaar geldt (namelijk dat warmet haar belang valt te rijmen), uitgetild boven de ideo_logische rechrvaarcìiging van f,"t gàia.r,de. Omgekeerd
wordt her bestaarde en het'igere'de door de biãdende
geschouwd in het licht van de Messias; Hem haalt debiddende binnen: het clenken vindt grond in de hoop _
en r¡¡el in die hoop die opgebloeicl i, trrrs"., de hopelozen
alleen om hunnentwille.

In de daad van het bidden vindt cle geestelijke worste_Iing plaats van het subject, clat zoncler spoor van esca_pisme zoekt te komen tot een medeweten met de Godder hoop, tot een reine conscientìa. Datmag niet gedepre_
cieerd worden als een beroep op een oncontroleerbare
religieuze instantiel5), waardoo. h., eigen woord en deeigen keuze gesanktioneerd worden, \^/ant het is, juist
omgekeerd, een zich als subject opensteilen voor de An-
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der, een zich prijseeven aan de ogen van de geringen,
waardoor het gesuste, het ingeslapen, ja in doodsslaap
verkerende geweten gewekt wordt -, geuekt door de betofte
en ltet gebod. Niet het geweten spreekt, maar het wordt
aangesproken. Beter nog: de mens wordt aangesproken
in zijn geweten. Van daaruit kan het denken dan worden
beschreven als een rekenschap afleggen van de hoop die
in de biddende mens gewekt is. Het is zelfs de test op de
oprechtheid van het gebed, of de biddende rot zulk een
rekenschap bereid is. Als het gebed op mirakels wedr en
niet tot analyse leidt, als het geweten zich op zichzelf be-
roept en geen redelijke rekenschap wil afleggen, hebben
wij niet met het bijbelse gebed en niet met het messiaan-
se geweten van doen.

V
Het gebed van de bijbels-gelovige sraat wel allerminsr

onder de voorwaarde, die Nietzsche stelt, zo mag nu wel
vastgesteld worden. De biddende mens bidt juist daar-
om, omdat hij niet weet wie hij is, wat hij wensen moet
en wat waarlijk nodig is. Hij bidt om verlost re worden
uit zijn duizend zorgen en wensen, die evenzovele
angsten en vrezen zijn, om te mogen vinden het ene no_
dige. Hij zoekt zichzelf te kennen in zijn verkiezing en
roeping. De bidder vraagt boven zichzelf verheven te
worden door de Geest, opdat het bij hem tot die over-
schrijding komt, die hem nraakr rot een waarlijk subject.

Formulerende war die overschrijding inhoudt ge-
bruikte ik niet zonder gêne allerlei woorden en begrip-
pen, die hun gelding en toegespitste betekenis hebben in
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niet-theorogische.tekste'. wij sp.aken van een trede' uitde sfeer'an het betalir_rgsve.L"". of de commercie, eenopzeggen van de loonafhankelijkheid, fr., ao".ù..i."

" 
#:;ï ïli' ;. :¡,q,ïï :, il¿:,, 3; ; ""ïî :r l*k:lijke ambivalenrie, fr.t un.gi.n van rollen en funkries enwat er meer va

u i rermare ., **¿i ö.-,* ;t"?u n::,tffir:ïpreekt is. Het is, dunkr _¡, gãoo.ioofd al deze en andereuitdrukkingen, die * t .t uti.aaagse spraakgebruik zijnterechtgekomen of daaruit ufko_it.
in de tñeor"s, ;. n" recrr rvaard, *, "* 

*" 
;: ";:',::ilî'i,îgie, ook van deze, is, dar ,¡ in ier wetenschappelijkzinsverband' i'c''rret theologi'..h", zinvor functioneert.De theologische ethicu, ..ht.". kanhet hier niet bij raten.Nadat h¡ zrjn eerste taak heeft volvoerd, dient hij dewoorden opnieuw te bezien, om terw'le van de kritischedialoog de geleende termen, uoo. ,or... zij door het ge_bruik in een theologische kontekst een kritische verande_ring hebben ondergaan, aan de andere gebruikers er_van, die vaak een eerder recht hebb,

Dit vereist 
".., ,.r..r. moed ,r, o,i"ri"rï:ili B,[lîiï-tismus, zo werd mij van een Duits r

o'ergeteverd, ist Liebe zu der 
"";r,"ï:it#r"#ä::Onder dit omineuze woord kw¡t ik mij toch maar vandeze taak.

U sraar mij wel 
1oc 

mij re beperken tot één voorbeeld,waarmee ik meen de kern uu., á" zaak tekunnen treffen.Het begrip rol en het begrip indivi,u functioneren vaakin sociologische analyr.r, *uu.in de maatschappij wordt
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beschreven en \/erklaard vanuit het zogenaamde

pluralismetu). D. enkele mens, het individu, staat dan in
het snijpunt van veel eisen en belangen, hij is ondenvor-
pen aan een veelheid van groepsverpiichtingen als lid
van vakbond, partij, kulturele organisatie , kerk. Elk op

zich zijn deze rollen partieel, maar in het netwerk van
het geheel verstrikt zich het individu, dat alleen nog in
de intieme sfeer en de vrije tijd een goed heenkomen kan

zoeken. Overisens wordt het ook daar bestookt met de

reclame en propaganda van instituten en organisaties.

Natuurlijk worden de vele institutionele verplichtingen
gerechtvaardigd door ideologieën, maar die doen zelfs

geen poging meer zich als een einheitliche filosofie voor
te doen, zijn onverbloemd opportunistisch en brengen
slechts rationalisaties ad hoc voort. De belangen en

machtsaanspraken van groepen, die erdoor gedekt wor-
den, zijn er zeer wel achter herkenbaar, maar desalniet-

temin heeft de rechtvaardiging haar werking. Immers de

maatschappij is opgesplitst in machteloze individuen en

dus verbrokkeld.
Niemand zal ontkennen, dat dit sociologische beeld

goede gelijkenis vertoont met de huidige werkelijkheid.
Toch geldt ook van een analyse, da| zij op een strategie

is afgestemd, of - erger - onbewust in dienst daarvan
staat. In deze analyse wordt er een lvig gedreven tussen

het individu en zijn rollen, waardoor de levende mens

wordt opgesplitst in een bleke abstractie en een keiharde
konkretie; de mens is enerzijds een raadje in de machine
en anderzijds een machteloos individu dat zijn dromen
mag dromen. Ik ben geneigd dan Hegel bij te vallen, die
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het een ,,seichte Pliilosophie ,' noemt (in zijn geval: van
Jacob Friedrich Fries), als van het geisoleerde, atomaire
subject hoog opgegeven wordt als bron van vrijheid. Zo
maakt de filosr¡fie her zich te gernakkeiijk. hnmers het
gaat, zoals Hegel terecht zegt, um die Stellung der phi_
losophie zur Wirklichkeitr?). Wordt geen poging meer
gedaan de tegenstelling van geest en werkelijkheid te
overstügen, dan vervalt ook de ethiek in een clualistische
vruchteloosheid: enerzijds r.r,ordt zij een in wezen vrij_
blijvende gezindheidserhiek, van idealistische rnit,. ui_
derzijds een machteloze verantwoorclingsethiek, die
door het realisme cler zogenaamde feiten worclt koud_
gemaakttt). D. problemen intussen worden niet aange_
pakt, omdat zij liggen in het hete eebied dat zich ,,.,.r.,,
deze keerkringen bevindt. -I-erzake van de macht, zullen
wij kritischer moeten zijn dan Hegel, die alle acteurs, re_
volutionairen en generaals, n'importe qui, in het dialec_
tisch proces zag medewerken ten goede. Maar hij was
zich tenminste nog bewust van het feit, dat de rol niet al_
leen gespeeld wordt door een acteur, maar ook, zelfs
eerst geschreven is door een Auteurl Wij kunnen zijn en
zelfs Marx' antwoorden, als het over de doorslagg.,r..r_
de macht gaat, zeker niet onveranderd n,r...r.*".r,
maar wij zouden de vragen die zij daarmee beantwoord
dachten te hebben nier mogen laten liggen. In ieder ge_
val kan de politieke daad niet opgaan in de ,og.r,uu--d.
demokratische stemrol en eventuele partijrol. En de ge_
Ioofsdaad kan niet opgaan in de ror van rrer kerkridmaat-
schap. Zouden rvij ons met zulke verschralingen tevre_
den stellen, dan verwordt de mens tot een schim van

ll ì.
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zíchzel| en cìe maatschappij verwordt tot een labyrinth
van machtscentra waar zonder ons over ons beslist
wordt. En in de grif beleden nachteloosheid tegenover
dit Hradschin'e) à ia Kafka vindt het uitgebloeide indivi-
du een excuus voor zijn laflreid.

In dit licht kan ik twee verzuchringen begrijpen. Die
van Visser 't Hooft aan het eind van zijn The Fatherhood

oJ God: Een van de meest tragische aspekten van onze
tijd is, clat heel veel mensen tegenwoordig als hun prin-
cipe hebben: ik wens er niet in betrokken te raken (I do
not want to be committed)! Door betrokkenheid te ver-
werpen worden deze mensen teruggeworpen op de
schrale bronnen van hun eigen ego. (Einde citaat)20). En
Max Horkheimers waarschuwing: De atomisering van
de mensen wordt òf door diepgrijpende veranderingen
en omwentelineen over\/onnen, òf zij zou onze cultuur
inderdaad noodlottig kunnen worden. (Einde citaat)21).

Als er één is, die deze moderne eenzaamheid diep
heeft doorvoeld en doorstreden is het de man die
ons steeds n,eer intrigeerde in deze rede, Friedrich
Nietzsche. Hij zegt er zelf dit van: Für einen Frommen
gibt es noch keine Einsamkeit - diese Erfindung haben
wir erst gemacht, wir Gottlosen22). Voor hem hangt zij
samen met het moderne atheïsme, waarachter wij niet
terug zouden kunnen. Hij heeft dan ook deze eenzaam-
heid geradikaliseerd en de konsekwentie setrokken van
het sterke in de bijbel, dat hij voornameiijk in het O.T.
vond. de konsekwentie clie het christenclom uit slapheid
niet durfde trekke¡r: de mens zelf r,veet wat goed voor
hem is, laat het eindeloos, afleidend vermaak rzan het
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bidden ¿rchter zich en toont zijn voornaamheiri en zijn
machrsr,r,il. Mer het gebed laat Nietzsche de casuïstiåk
der zonde, de gewetensnroeging en het affekt tegen demachtiee, het slaafse ressentiment achter zich. Hi kiest
rroor de azuren eenzaamheid rran de figuur Zu.uthurt.a,
voor de voornaamheid en de libertinug. uurl a" g...i.
Ook het concept van de vooruitgang, cìat hct groene_
weide-geloof der demokraten 

"" socialisten b"epaalt,
geeft hij op. Hrj kiesr 

'oor cle amor fati en vindt lust in
de eeuwise wederkeer. Zo spiraalt cle überm"";.;;;;i
het zenit en geniet daar in lrog" ."r.raamheid de over_
vÌoed, de grandezza en cle tragiek van zijn macht.

Wg hebben gezien hoezeer hier het bidden in bijbelse
zin is mistekencJ. Wordr in de psalmen de eenzaamheicl
en de verlatenheid niet juist geTntensiveerd en vergroot
door het besef van het uitbìijven der daden vanouds?
Het gebed is geer-r vermaak van heiligen en g""r-, ,iJ
wentelen in de wroeging. Het is een nieuw, krìtisch bc_gin. O wee, aìs in de geschiedenis NietzscFres geao.ht._
goed in handen valr van een spitsburgerlijke Führer enzijn opgezweepte horden. Da., ,eg.e.t h.t zichzelf op-blazende maqere ego en Europa lilt in puin en ur. \üjzijn dan daar berand waar wi.tr..ri" ons voor behoeden
wildel

Wij houden het ervoor, dat de veranderingen en om_wentelingen, die nodig zijn, wil het atomaire ik ons nietnoodlottig worden, als conditio sine qua non hebben,
willen die omwentelingen ons op haar beurt niet even_zeer f'ataal worden: de tegenwoordigheid van een bid_dende gemeente als leerschool van hËt geweten, rvaarin

j

''a.a'

i,,.
i: :

;.1

:,a .

::r.,1
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de subjecten elkaar gevonden hebben in de wonderlijke,
plaatsvervangende acte der dankbaarheid. Zulk een ge-

meente is ressentiment vreemd: de geest waaruit zij bidt
is de geest van het kindschap van die God, die zl¡n zal al-

les in allen.

VI
Misschien vindt deze of gene mijn betoog te introvert

of zelfs esoterisch. Wat heeft dit beroep voor zin in een

samenleving waarin het christendom zijn functie bezig is

te verliezen? Wie dit denken verstaan mij verkeerd: ik
wil niet terug naar een christelijke era. Ik heb getracht te

laten zien dat de gebedsacte een kenkritische zin heeft.

Om aan te tonen, dat zulke dingen zelfs bij atheìsten niet
op dovemansoren hoeven te stuiten, besluit ik met enke-

le citaten van Milan Machoveð, de Praagse hlosoof die

in 1968 uit de gratie van het Hradschin viel. Hij zegt:

voor zover de moderne mens het gebed alleen maar
schrapt uit zijn leven, zonder dat het hem lukt, het men-

selijke, dat in het gebed vaak is vervat, te demystificeren
en te bevrijden, verliest hij de innerlijke dialoog met

zichzelff3). (Einde citaat) Zokan, volgens Machoveð, de

rrrens niet groeien in zijn bewustzijn. Het bevrijde gebed

helpt de mens niet te capituleren, niet in de skepsis en

het cynisme te vervallen. Er zljn, zegt hij, in het kom-
munisme praktisch geen modellen voor de innerlijke dia-
loog. Als het atheïsme op deze rvijze het gebed geen

recht doet, zal het de religie misschien wel onderdruk-
ken, maar nooit overwinnen. Aldus nog steeds

Machoveð.
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Wij zien hier hoe een atheTst de atomisering van hetgeisoleerd geraakte subject tracht te doorbreken door te_:

;:å,i,f,:il;: ï 
war hij noemr her ,,moder,,.van het ge_

nerrijke d i"r,";';; ii! lï'll;;:ffi :,,iä 
.;,":::: 

îidealisme te vervarle., ur* 
".i transcenderende instantiekan 

-worden gefundeerd, als de filosoof op atheïstischstandþunt blijft staan en dar srandpunr zijn demystificatiebepaalt; maar afgezien ,ru., dit belangrijk e l:ezwaartoont wat deze filosoof zegt, dat een gesprek over de l¡e_tekenis van her bidden .ri", 
""r, christelijk_introverte,

laat staan een esoterische aanget"g.rrfr.ia behoeft te zijn.Ik zie dan ook geen renairru.r.. Jan het christendom inhet verschiet. Ik hoop daar zelfs niet op. Ik vrees het eer_der als ik de bazu.
hoop ik, dar de _äii,!Tffin::tîïj;ï::iï:,ii
leert bidden Ol met Miskote, negatief gezegd: Het isgeen onschuldige zaak te breken _.i h., gãu.a] ,"il;.;daad heeft wereldhistorisch S.*i.hi___ het is een beslis_sing, die ieder voor zijn deeineemt ten koste of ten batevan allen, voor de toekomst der mensenra). (Einde ci_taat) Niet meer, niet minder, heb ik willen zeggen, hierin het Liberraris praesidium, opdat àie vrijheid niet ver_bleekt ror een luxe, maar blijft wat zij wezenlijk is: demachtiging om onze in het gebed o.rrrru.rr.., verant_woordelijkheid waar re nemen.

Mijnheer de praeses en aerdere uertegenwoordigers uan de GenerareSynode der Nederlandse Heraormdi Kerk, 
*

Nadat ik veertien jaar lang op en over de rancl onzer
.:
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kerk had gearbeid, zij het mede in uw dienst als predi-
kant voor buitensewone werkzaamheden en ik voordien
ze\len jaren in het buitenland kerkelijk werkzaam was

ge\^/eest, hebt u -ij op deze post benoemd, waarvan een

goede vervulling een groot wederzijds vertrouwen vergt.
U deed dat niet lichtvaardig: de voors en tegens zorgden
voor voldoende opwinding om een ruime publicatie te
waarborgen. Dat u zich door dit alles niet hebt laten
blokkeren, maar tot een keuze en beslissing kwam, zul-
len wij maar niet vanuit de pneumatologie of de locus de

providentia kwalif,rceren. Mij houdend brj het vak dat u
mij te doceren gaf: ik ben u er zeer dankbaar voor en zal
rnijn best doen de épdracht die in deze benoerning beslo-

ten ligt naar behoren te vervullen. U hebt mij in dit
an'rbt gesteld ten behoeve van heel onze kerk, die een di-
vers gezelschap vormt, dat men het niet naar de zin kan
maken. Daartoe voel ik mij dan ook niet geroepen, over-
tuigd ais ik ber-r, dat alleen wie zich geconcentreerd wijdt
aan \ /at hem vanuit zijn levensgang en talent is opge-

legd, in dat ene, voor hem onvermijdelijke, het geheel

trefi, waardoor allen er wat aan hebben kunnen, ook zij
die niet kunnen instemmen en dus genoopt zijn rran hun
afwijzing rekenschap af te leggen.

Mijnheer de Rector MagniJicus en uerdere bestuurders uan deze

Uniuersiteit,

In u spreek ik de hele universitaire gemeenschap aan,
waarvan het twijfelachtig schijnt te zijn of ik er als kerke-
lijk hoogleraar toe behoor. Het is, dunkt mij, ethisch
gesproken, buitengewoon aanvechtbaar als de politiek of
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het recht anders dan formeel zou uitmaken wie er al dan

niet tot een gemeenschap behoren: een niet wettige ge-

meenschap kan heel r,r,el hecht, warm en bevredigend

zijn. Hoe de zaken formeel ook mogen liggen, weest u

ervan verzekerd, dat ik mij gaarne in het geheel van de-

ze universiteit zal voegerì en zaI doen wat in rr-riin vermo-

gen ligt om vanuit mijn opdracht het gemeenschappelijk

doel te diencn.

Dames en Heren, hoogleraren, leden uan hel utetenschaþl:elijk en

niet-uetenschaþþeltjk fiersoneel uan deze uniaersiteit, in het bij-

zonder uan de Faculteit der Godseleerdheid,

Een half jaar is te kort, om zich in een arbeidsomge-

ving reeds geheel en al tlruis te voelen, gesteld dat dit als

ideaal zou moeten gelden. Ik had mij voorgesteld, dat u

een afwachtende houding zoudt aannemen om rustig het

vlees in de kuip te testen. En zie: tegemoetkomendheid

en hartelijkheid werden rnijn deei. Men weet in Leiden

beslissingen te nemen en daarvoor te staan! Dat u mij

intussen scherp in de gaten houdt en kritisch zult hebben

begeleid, daaraan twijfei ik niet. Hoewel een mens in

zijn hart niet zonder vrees is voor kritiek, dient hij daar

bovenuit zich ontvankelrjk te maken. Ik zal dat probe-

ren, zonder water in mijn wijn te doen. Daarom: naar

een thuis-zijn, een onder-ons-zijn gaat mijn verlangen

niet uit, wel naar een creatief'radicaliseren van de be-

vreemding die zich steeds weer voordoet tussen de tn'ee

typen van theologen in de cluplex ordo, want die is mij

lief en ik wens vurig dat zij, in rvelke vorm dan ook, blij-
ven kan F,erst rvaar wij het wederzijds verhelderen van



29

ons Selbstverständnis te boven komen en de een de an_
der gaat zeggen hoe hij hem of haar beter denkt te ver_
staan dan deze zichzelf verstaat, r,liegen de strrkken er
vruchtbaar af. Niets is openbarender dan jezelf gespie_
geld te zien in het wetenschappelijk referentiekader van
een vakgenoot, die anders denkt. Er zijn reeds bewijzen,
dat u mij in zo een gesprek wilt betrekken, waarvan hier
dankbaar acte!

Hooggeaclüe Rasker,

Met een beetje goede,u,il - zij het een ook enieszins
ten koste van collega Verdonk, die tussen u en mij het
vak ethiek zo uitnemend heeft behartigd _, mag ik mij
als uw opvolger beschouwen. Collega Van Gennep heefi
u van deze plaats geprezen om uw inzet voor de ethiek,
lof waarmee ik van harte insteml Ik denk in het bijzon_
der aan uw onvermoeide werk voor de vrede in onze
door tegenstellingen en strijd verscheurde wereld. Het is
zeker geen toeval, dat ik u voor het eerst mocht ontmoe_
ten in Praag op de vredeskonferenrie van 1963. Ik voel
mij kata pneuma sterk met u verbonden en hoop dat in
mijn ambtsuiroefening tot uitdrukking te brengen. Het
heeft mij daarom ook zeer verkwikt dat u ,ru, gurr".
harte hebt ingestemd met mijn benoeming, hoewel die
in enige opzichten bepaald niet r.oor de hand lag. Dat u
op uw levensavond uw arbeid voor de vrede zult mogen
gezegend zien, bid ik u, bid ik ons allen van harte toe.

Beste Van Genneþ, Kuiper en Van de Beek,

Jullie hebt mij goed opgevangen in her kerkelijk
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ensemble. FIet eerste half jaar heeft mij goed gedaan.
Dat geefi moed voor de toekomst. Er is veel in beweging
op ons terrein: wij zullen daar alleen tegen opgewassen
blijken, als wij niet individualistisch soleren, maar, rrìet

volle inzet van het eigene, samenwerken. Wij vorrìcìn
een kwartet en daarbij past geen dirigent, wèl een op-
merkzaam luisteren naar elkaar, een trjdig inzetten, een

subtiei weven der stemmen, opdat wij een welluidende
klank voortbrengen, op de bewegirlg waarvan rvij dan
zelf, in een wonderlijke omkering, worden gedragen en
meegenomen.

Waarde Dantes en Heren Studenten,

De gewoonte wil dat u het laatst wordt toegesproken.
Dat is niet omdat u er maar bijhangt, maar omdat alles

op u uitloopt. Met velen van u mocht ik niet alleen op
college maar ook persoonlijk, op de eigen kamer, ken-
nismaken. Ik vat mijn didactische taak niet op als alleen
maar een overdragen van kennis, al is dat een belangrijk
facet, maar als een voorgaan in het beoefenen van de

vrolijke wetenschap, naar ik hoop en wens. op een vol-
doende aanstekelijke wijze, dat het tot een volsen en in-
halen prikkelt - en dat hoeft in rnijn opvatting over de

verkeersregeling niet per se links.

Over sommige dingen spreekt men niet in het open-

baar. Ik heb in mijn rede twee namen genoemdt'), op-

dat ik hier kon stilzijn, dankbaar en erkentelijk. Ik doe

er verder het zwijgen toe, want ik heb gezegd.
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1) Hct motto is ontleend aan Calvijn, die tcr.l antwoord aan hen'
' .li" 1.t., eebed overbodig achten omdat God onze nood kent en

,,i"t rtuàþt, zodat Hij cl"oor ons niet hoelt te worden gewekt of

iastiggevãllen, ,"gt' 
't".r.r- 

qui sic ratiocinantur, quem in fi-
,,r.-îo, acl oranáum instituerit Dominus non animadvertunt;
neque enim id tam sua ipsius, quam nostra potius causa ordi-

,-ro,tit. Vutt 1539-1554 stond er zells in plaats van tarrì-quam' na

de komma, slechts: sed. (Institutio Christianae Religionis

1559, Lib. Ítt, Cup. XX, par-. 3, in: Petrus Barth et Guilelmus

Niesál ed. , Joannis Calti,ii Oþera Selecta, Vol IV, München

1959, p.298.)

2) Hcidetbugse Kal¿chismus, Vr. en Antw l i6' T 'atiin: Quia (preca-
' tio) pracîipua þars est eius, quam f)eusa nobis postuìat gratitudi-

n ls. L)e stamverwantschap ,,an gratitudo met gratia geeft aan de

latijnse vertaling ."., .ittu-gL"-t ^O?k..in 
het grieks. heeft

eúXap,o"ía de staio van Xóptç in zich' Calvijn zette boven het ca-

pui XX van Liber III van zijn Institutie: De oratione' quae

þr,orripuu* est.fidei exercitium,et qua Dei beneficia quotidie perci-

ii-ut (Oþera'SeLecta IV, p. 296; de cursiveringen in de citaten

ziin van mij).

3) F. W. Nietzsche, Menschliches' Allzunrenschliches' zweiter

Band, aph.74 (Frieclrich Nietzsche, Wcrke in drei Bänden 1' her-

uurg..q"ü".t ,roi Ka.l Schlechta, München 1954, p' 910 v')'
l.å pt.ot, ontbreekt in Karl schlechta, Nietzsch¿-Index zu dcn

Wcrkri in drei Bäntlen, München 1965, p' 112 s'v Gebet' Ande-

re door nrij ver-werkic plaatsen over het gebed zijn claar n'el oP-

gegeven.

4) De term existentiaal is, voor zover ik rveet, geijkt door.Martin
I{e idegger. Deze noemt de constituerencle elementen' cle 

"We-
senschäîaktere", van de mens, het ,,Dasein", existentialen'

Dit leidt tot een onderscheiding van existe ntiaal ( : ontologisch

m'b't' Ilet f)asein) cn exisientiëel ( = ontisch nr.b t' het

Dasein). Een kernzín bij Heidegger Iuidt: de mens is zichzell

ãntisc'' (existentiëel) hct meest nãbii, onrologisch (existe-ntiaal)

het verst, maar toch voorontologisch niet vreemd (M .Heideg-
ger, Scin uttd Zeìt, Tübingcn 1963'n, p' 16, +4)' Een belangrijke

åprn"rki.tg uan i{eidegg-er oP.i-'.10 van genoernd boek recht-

'aardigt 
d"e wrjze *uu.óp ik mij bij h.em aansluit en zet m.i. een

,rraagtãken u."hter' het l.,e.menãutische progran.rma van,Rudolf'

Bultäann. Het citaat luidt: Die 1-hcologie suchr nach einer

urspr'ünglicheren, aus clem Sinn des Glaubcns selbst vorge-
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zeichne tcn uncl inncrhall¡ scine r ve rbleibe rrclcn Auslegung des
Seins dcs N4enschen zu Cìrttt. Sic bcginnt lanesar.ì'r clie Einsicht
Luthcrs r,r,iedcr zLl vcrstchcn, clafl ihrc cìoqrnzitischc Systematik
aul cincnl ,,Fund:rrnent" rul-rt, das nicht cinem prirnär glau-
be ndcn Fr-aqcn e ntwachscrr ist uncl rìesscn Iìcgrilllichkcit fúr- die
theologische ProbÌcmatik nicht nur nicht zureicht, sondern sic
ve rclcckt und vcrzerrt. (Einde citaat) D;rarom kan de thcologie
nict bij de cxistentiale Dascinsanalvsc van Heiclcqscr aankno-
pen, maar dient vanuit de zin van het qclool'zich tc houclen aan
cle uitlcgeing van het zijn voor GocJ; r.riet Sorqc cn Entschlos-
se rrlreit. maar dankb¿rarlrcid is cla¡ tién van dc voornaanìstc wc-
zcnskar-akteristicken. De t:xisrcn{iclc a<;te van hct bidde n, zoekt
vanuit dc vervreemdine zijlr oorspronr¿ teruq in het zijn-r,oor-
God, dcze daacl kontt uoorl uít cn Ì;ccrt lüug Lot dc dankbaar.hcicl.

5) Karl ll¿irth, Di¿ kirchliche l)ogrnatík IIt, Zolllkon 1944, p.245:
Wahrhaltige Gotteselkcrrlrtnis ltraucht sich nur- schon clarum
durr:h kcine kritische Erkenntnisthcorie in ihre Schranken ru-
fen, an die InadäquatÌìeit aller menschlichcn Anschauungen,
Begrifle und Worte gecenüber dicsem Gegcnstand crinnern zu
lassen, weil sie aìs Werk dcr l)ankbarkeit qar-nicht Vergeltung
und also ear nicht cine inr Gleichm¡ß zu denr dem N4cnschen
von Gott Gesagten erlolr¡ende Antu'ort sein rvollen kann.

6) Insterlmencl met 1.. [,eertouwer, Zondcrsl.ralenkrans, ouer hel ucr-
l¡,laren uan religieuze uerschijttstlen,I-eiden 1980, p. 12. Wat r,¿rn dc
eodsdicnstwetenschap geldt, eeldt van de theoìoeic wellicht nos
te mee r, omdat zij gemakkclijk vcrvìakt tot ccn weinig ol rriet
kritische ontvouwins van hct christelijk beu,ustzijn ol dc kerkc-
Iijke opinie.

7) F. W. Nietzsche, Also sprach Zarathusrra, 4.. 'fcil, Al¡schnitt:
AußcrDicnst (Schlachta II, p.500). VSl.J.W. Lccndertz, Kier-
kegaard, Schopenhauer, Nictzschc cn cle cxisfcntiephilosophie
(Philosoþhìa, beknopt handl¡oek tot de geschiedenis aatt het I4lijsgeig
dcnken II, Utrecht 1949, p. 359).

B) E. i,. Smelik, Vergelden eî? Ltcrueaen) cen theologisch-ethische studie
naar aanleidin!! aan Nietzsche's denkbeeklen ouer sch.uld cn straf,
Amsterdam 19411 (diss. UvA).

9) Ronr. B:15-30, ook voor het volgcnde. Vers 26: tò 1ùp ri npoo-
euló¡reOcx xaOò Ðel oúx oiôa¡rev.

10) ì 'fhess. 5:17 riDrcr).eíætroç æpooeúXeo0e.
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i 1) De passages over de existentiaal cle r dankbaarheid, die hie r vol-

g.,,,,r".{"t¡t" men rnci Karì Barth' K'D' IIt, p' 83-85,243-
l'to.

i2) Karl Barth, K.D. IIt, P.2+7.

13) Mrjn Positie tegenorret- Etrlmanuel LeVinas is zwevelld: instem-
' *i"g, corrcctiã en afwijzing bliiven nog impliciet' Levinas.

.'.uu"g, zich in La Substituti oÂ lRir"t þhitosoþhique de Louuam 66

(196ö), p. 487-508) af, hoe de passiviteit \/an een obsessie in een

È"*"íír¡", dat uite indelijk alles aan zich gelijkmaakt, alles met

zichzell identiñccer-t, kari plaatsvinden' De bron daarvan valt

dan ook niet binnen het bcwustziin, rnaar komt anarchisch van

buitcn: cle Ander (490)' He t gaat daarbij om een passiviteit van

een ik dat in de benauivdheid is gedreven: gevoelig, kwetsbaar'

ontvankelijk voor vcrrwonding en belediging (495)' 
^Onder 

de

absolute aðcusatief van de Anàer n'ordt het ik beroold van zijn

egocentrische heerserspositie (498)' Het engagement geschiedt

,-ti"i"t ,rur,rit 
""rt 

g"g".t"n vrijheid, rtaar otngekeerd geldt: ik ben

al in het gedingl iË ben al ,lerantttoordelijk (gesteld) voordat ik

vrÜ ben (SOt;, o"taut ik, alsJob, te laat in de wereld korn' al

op!".to*"tl ben in een bloederschap en dus mijn vera.ntw.oor-

aäii¡U-t.ia verclel leikt dan mijn ervaringen' Zo wordt het ik in

.e,iknag",rcle rvroeging geboren (505)' In een artikel Ainler la

Tlrora pÏ.,, q,.,. Oiel çn¡¡nitt Lib¿rté 8ß, p ' 317 -320), zegt.Levi-

nas, dat het lijden vai üet slachtofler een toestand is, die een

Goá openbaott, di" niet verlossend optreedt, maar een bef99p

doet óp de n.ronclighe icl van dc volledig verantwoordelijke

-"ttt. (Ik gebruiktc voor La Substitution de vertaling met zeer

,r..he1d'erendeannotatiesvanTh.deBoer,Deþlaatsueruangin.q,
Baarn 7977 , en voor Aimer la Thor-a plus que Dieu die van Ad

Peperzak, Het ntenselijk gelaat, essa4s uan E¡ntnanuel Leuinas'

Utieclrt tgAg. Z¡e.'".ã..,}h. de Boe r, TussenJilosoJie en þrofetie,

de wijshagcerte uatt Emmanuel Leainas, Baarn 1976 enl' F' Goud

UU"i OËn"ition uncl Infinition: Probleme bei der Interpreta-

tion des Denkens des Emmanuel Levinas (Ned. TheoL. 7-ijdschr.

36 ail,. 2, 1982, p. 126 v.v'). Een belangrijk verschil Ttt.Ttin
betoog ,p.ir-tgt it.t h"t nog' Gocì gaat bii -U niet.op in de ethiek'

en dr"liefde iot Hem is hoge. tè schatten dan die tot de thora,

die jr.ist als zijn levende rvãold beminnenswaardig is en anders

tot cic n dode lãtter rvorclt. Dit verschil wortelt in de christologie'

14) Het e :bod (de Tien Woorden) en het gebed (het Onze Vader)
' zljn d, klasiieke stukkcn in de gereforrncerde leer dcr heiliging.
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Goed verstaan houdt deze combinatie (waarin liet gebed het
voornaamsre stuk is) in, clat de geboden geen absolute wet kun-
19n z¡n: zi.i zijn ,,Weisungen unterwees',, zij rvijzen in dc
liistorische , konkrete situatie aan, wat bindenci is: hei algerrcne
wordt in het bijzondere steeds weer gegeven, het valt clãar niet
direct uit af te leiden, zeker niet uan los te maken; de,,Weisun-
gen" zijn voorbecldig-bindend; het bindende kan alleen bloot-
gelegd worden in ecn uitleggine, die tegelijk een bemiddeline
is. Biddend beproeft de genreente wat de wii van God is hier en
nu; zij vraagt n'at haar te doen staat en zij verwacht op de ,,te-
rugtocht" van het gebed aangesproken te worden cìooì de her_
kenbare stem, die ook in het brjbels gebeuren klinkt. Voor cle
bedoelingen van de situatic-ethiek is in de theologische ethiek,
als he t goed is, zeker plaats, maar voor haar ligt de norm niet in
de situatie (waardoor imme rs het gevaar onrstaat dat cle

, ,,Sachzrvänge" gaan overheersen): zij wil in de situatie luiste-
ren naar het gebod. Een ethiek, waarvan het voornaamste mo_
ment het gebed is, gaat steeds weer uit van een opengebroken
worden, een geroepen rvorden van buiten, waardoorãe mens
ln een gemeente en in ecn vrijheid wordt gesteld, waarvan de
beloftevolle perspectieven veLder reiken dan de mogelijkhedcn
der situatie .

15) Een kleine retractatie. Sreliing 3 bij m¡n dissertarie, Het beroeþ
oþ de stad der loekomst, þraktisch-dogmatìsche studie uan de reuoluti),
Haarlem 1970 (UvA), luidt: ,,Revolutie kan nier gerechrvaar-
digd worden binnen het kader van de bestaande orde olde ge-
geven wet; zij kan alleen gerechtvaardied worden als daad vãn
het vrije geweten, dat niet infallibel behoeft re zijn om toch
laatste beroepsinstantie te wezen".
De correctie betreft de laatste woorden. In de clissertatie zelf
w'ordt het geweten niet als laatste beroepsinstantie getekend (al
zijn.er passages die aan een vergelijkbare onduidet¡t<neia I¡aèn
als de derde stelling). Het boek gaar diep in op de uoo.*,uuid"r,
waaronder revolutie mogelijkerwijs recl-rtvaarcliging zou kun-
nen vinden en vormt een poging theologisch-ethisch daarover
rekenschap af te leggen. Het willekeurige ,,es ist mir so" u,ordt
expliciet afgewezen. Van he t gewe ten r,r,ordt gezegd, dat het ge_
wekt moet worden door God, niet door God in het algemcJn,
maar door de God die niet is in aliquo genere, de God-van Ie-
zus Christus. Het geweten is primair cen cschatologische cite-
eorie! De revolutionaire daad laat zich dan ook niet rechtvaar-
digen door een beroep op een mysterieuze, oncontroleerbarç
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instantie (waarover op verhoo¡1de toon rcligieus wordt gesPro-

L.n ,,- Ëet petitio piincipii tð vcrhullcn)' nìaar de conscicn-

tieuze mens heefi ricll .'oor. h"t aanr{czicht van deze God en z'rjr-r

gebod-en-be lolte te verantwoorcien Juist in dezc be reidheid tot

Ëet afleggen van rekeuschap en verantwoordine toont de rcvo-

l,.,tinnuiii dat hij niet willekeu¡ie hceft willen handelen' rnaar

h""lt g.tra.ì',t zíjn histolische verantwoorclelijkheid gewetens-

vol waar te maken.

1$) Voor het volgcnde H.-D. Wendland, Einfihrune in die Sozial'

cthik, Berliin-Ncw York 1971'' p 60 v v

i7) Ad Peperzak, I'-ilosofie en poLitiek, een komnv¡ttaar oþ lul 
.uoorwoord- ' io, Higeb nrtnt¡lloio¡it, Baarn 198l (met duitsc tekst)'

Cituutì',,¡Ue r die Sãi.tttigkeit ftihrt von selbst in Rùcksicht des

Sittlichen, des Rechts ,ni.l"r Pflicht überhaupt, auf diejenigen

G.,t.,d.ätr", welche in dieser Sphäre das Seichte ausmachen'

auf die Prinzipien der Soplisten' àie wir aus Plato so cntschieden

kennen lernen, -,Prinåipien, 
welche das, u'as Rechl is1 1yl

diesubjektivenZweckeun'dMcinuneen,auldassullektiue.Gefuhl
und die partikuLare ÜlterzeugLzzg stellen (, :) (?. .8.21:" "El ltt "Of,l
diese SutLurg der Phitosophie zur 14/irklichkdt ' welche dre

Mißverständnisse betreffen, ttt.td ich kehre hiermit zu dem

zurück, was ich vorhin bemerkt habe , daß die Philosophie' weil

sie das Ergründen des VernünJlig¿¿ ist, eben damit das ErJassen des

C rgi o|. a, t7 g ^ und W ir k Lic hi' )- "i 
cht d as Au fs tel I e n eines J en s e i ti'

geiirr,dañ Gott weiß rvo scin sollte ( )(l ,so) 'i:::u I T
Þ. Hegel, Wissenschafl der Logik, Ersler Band: l)t( o¿)Júlzut t o'qzK'

(R"cla;s Universaì"Sit tiotnãL¡, I-eipzig.oJ , p 49 (noot)' De-

)e noot over Fries komt alleen in de Einleitung van de-ultqa1e

uit 1812 voor' De citaten zijn in volgorde te vinclen in G' W' F'

H"g.l, Werke in zwanzig Bã'd",,Frànkfirt am M' 1969-1971;

s"ña z, p. 21'22, p. 24, Band 5, P' 47 '

1Bì Bii Max Weber is de onde rscheicling van Gesinnungs- en V-er-
'"' 

"tì,*ã.,"ngsethik 
essentieel v.o,ijñ theorie Max Weber' Po-

litik als B"erof (Gesammelte I'olirische SchriJttn, hrsg' v'on Joh'
Winckelman,-,, Tübi.tg.tl 1958, p' 493-548)' vooral p' 536-548'

H. W. Gerhard zestäaarvan i; RGG'VI, s v' Max Weber:

,,Er war bereit, alle-sozialen und wirtschaltlichen Erwägungen

dcr Idee des nationalen Machtstaates untcrzuordncn' Die

Ü¡"r*ittarlng der ,,Herrschalt des Me-nschen über den Men-

schen" hielt Ër ftir'Éine sozialistische Utopie ' Es könne- da|auf

nur ankommen dem ,,diabolischen" Charakter dcr Mat:ht tn
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der,,Verantwortungsethik" des Berufspolitikels Schranken zu
setzen." Deze dualiteit treedt in allerlei gedaanten op in de
europese, vooral duitse traditie; Christperson-Weltperson,
Evangelium-Gesetz, Geist-Macht, Liebe-Gerechtigkeit, Ge-
sinnung-Verantwortung. Waar alle eschatologie dreigt uto-
pisch te worden genoemd en het chiliasme als algedaan geldt,
worden deze dualiteiterl tot een duaìisme dat désastreus is voor
de etliiek. Alle rechte bidden is een roep om her Rijk en zoekt
dus boven dc dualiteit uit te komen, zoekt naar- het omega,
waar het Vernünltige wirklicìr en het Wirkliche vernünftig is,
onl met een befaamd, r,aak misverstaan woord van Hegel te
spreken (zie Peperzak, o.c. , p. 97). Het is overigens onernstig
van Weber de macht diabolisch te noemen en het verweer erte-
gen aan de beroepspolitici (mensen van de macht!) over te la-
fen. Zo gemakkelijk laat een woord uit de theologie zich niet
o\¡efneme n.

.19) Het aldus geheten koningsslot beheerst ook heden nog, letter-
lijk en figuurl¡k, de stacl Praag. De ongenaakbaarheid van dit
slot (en van de burchtruïne Str=eìa) inspireerde F. Kafka tot zijn
beroemde roman. (Zie Gustav Janouch, Franz Kafka und seine
Welt,Wenen i965, p. 136). Ook de huidige Tsjechoslowaakse
regering is daar gevestigd.

20) W. A. Visser 't Hooft, T'he Fatherhood oJ God in an Age of Emanci-
þation, Genève 1982, p. 152.

21) Max Horkheimer, Autorität und Familie in der Gegenwart
(Erkennlnis und Verantuortung, F'est.schriJt Jùr Theodor Litt, heraus-
gegebcn von Josef De rbolav und Friedhelm Nicolin,
Düsseldorf 1960, p. i58). Horkheimer zegt dit i.r,.rn. de desin-
tegratie van gezin en familie door de ekonomische ontwikke-
ìing, het daar-door veroorzaakte atomiseren van de enkele mens
en het zo toenenlende gevaar van totalitarisme. De opmerking
heeft in zijn rverk een wijdcre strekking.

22) F. W. Nietzsche, Die lröhliche Wissenschaft V, apli. 367
(Schlechta II, p. 2+1).

23) Milan Machoveð, Gebetsanìeitung für Atheisten, eine
marxistische Theorie der Kommunikation III (in: Neues þ-orum
XIV, nr. 164-165, p. 57+$. Soweit der ,,moderne Mensch"
das Gcbet nur aus seinem Leben streicht, ohne daß es ihm ge-
lingt, das Menschliche, das im Gebet oft enthalten n'ar (falls
n,i¡- das Bigotte beiseite Ìassen), zu demystifizieren und zu l¡e- a
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freien, verlier-t er den inncren l)ialog 
' 
mit sich sclbst' dic

täsliclrc \/crqt'gctrn'atti*"t*' ¿i" I -cl'lcnsirlcalc' clic \/crgcqcn-

Tå:iìä";' 
';.ä u;;;ì;;ü'"q crcs 

- 
Gcfiihls crcr erscncn

Schr¡áche uncl cìie ,,S;;ltl"' cll clcr Mißer-folge des "enrptrt-

"i:';J;['!:,"ttf]'*'n'"" I'inclen *u" bii Rogcr Garauclv"

g1'¿¡qt'lie 
"n 

Mu'*''"ä'iø1"ìi¡"ìi n'oou'dhlo'l t'oot euanscltu cn rul-

r,,ur, ie. 31, nr" ro,"ilì'l'ij"^äìgio' p' 501-s14) Het geucd

*crst.at Gararrcly o't';:; ,.,t'"ì?'*"riirtc int"cndiec dialoog tnct

u'ic.ns ¡rict mct '"ìì;;t: 
;^;'dootl"ltet trtt onclcr druk *an clc

toekomst *otAt gc"t'ff ìi t"ii ao"tf ij telccht aan het metlroclo-

kreis('h arht'is're t^'ln"i""''' if nypätn"t" God past nit:t in cìc

;:;..;;;, ; h ;, s "\Ï'l ;{ :: : :1,'l ::l :ì : ii':I'Î;.';i"i'ï;
'i,l:"ÎJ,, ïli.i iü:XilL ';ili';i 

i^'''J" x *.,n' d i c cre'l: h ri ste n

in zich draagt ",-' 
i;';;hi;"iå '"u''' het geloof 'an 

de christcn

'n^,*ì 
"i""; g.tli'::yi¡î;i ;l *;ìï,î-1*,Ë, iil:il

i:lì:illJlÌ:[::;ïì:, É.,'gir""' v**i'-" (E Barducci' B

lles'c1, R' co'o'."tilì'ï ð;;'al':z-Ruiz' B' lvlaugioni' Un

Risqut aþþeli t+'¿",vpì^l"iôzzlî' r i :4' i' hct biizonder p 27-

30).

2+) K. I{. Miskotte ' De zttcg uan het gebed"s-Gravenhage 1962'

p. 110'

25) Zie noot 8 en 24'

AlkortinP
RCC': Dit RtliPto¡t zn Gtschichte untl Gegeuu;art' Handu'iirlerhuch Jür

7' hrc I o ai e' "''l nitii' ¡',,'' ) ¡ 

" 
t" ¿' "i' Dri t te Aufl aqe' heraus-

ses' \¡on K"';'ä;äi;'q' Tübinfen' 1es7-1965'


