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Voor Elfriede ter Schegget 



WOORD VOORAF 

Op 9 november 2001 overleed op vierenzeventigjarige leef

tijd Gijsbertus Hendricus ter Schegget. Iedereen kende hem 

als Bert, maar op zijn boeken - en daarom uit respect ook 

op dit boek - stond altijd G.H. ter Schegget. En als hij zijn 

eigen naam afkortte deed hij dat als G.H.t.S. Misschien was 

dat wel in navolging van zijn grote leermeester en vaderlijke 

vriend K.H. Miskotte, door hem in de opdracht van zijn dis

sertatie aangeduid als: K.H.M., de voortrekker. 

In ruim dertig jaar publiceerde Ter Schegget achttien boeken 

en een groot aantal artikelen, de meeste over ethiek, maar 

ook een aantal bijbels-theologische studies, waarin bijna al

tijd de opdracht van christenen en de christelijke gemeente 

in de maatschappij centraal stond. Bert was in die zin een 

"politiek theoloog". Soms schreef hij expliciet over politieke 

onderwerpen (zoals in Klassenstrijd en staking en Kernwoor

den van Marx), maar in de meeste gevallen schreef hij theo

logie met het oog op de politiek. 

Er zal in deze studie uitvoerig geciteerd worden, zodat hij 

zelf ook aan het woord komt. In plaats van met voet- of eind

noten, worden deze citaten verantwoord middels een korte 

code voor de boektitel met daarachter het pagina-nummer. 

In geval van twijfel vindt u achter in dit boekje in de litera

tuurlijst de volledige titels en daarmee de verklaring van de 

gebruikte afkortingen. 

Als titel en daarmee typering van zijn theologie hebben we 

gekozen voor "zachtmoedige revolutie". In Het geheim van 

de mens noemt Ter Schegget zachtmoedigheid als voor

waarde van de revolutie. Die term "zachtmoedigheid" keert 

heel veel later terug in de titel Zachtmoedig leven, een studie 

over de Petrusbrieven. Voor mij is "zachtmoedigheid", een 

typisch Ter Schegget-woord geworden: wat het betekent, 

moet je niet opzoeken in Van Dale, maar moet je al lezend 

bij Bert leren. Tenslotte kon ook het woord "revolutie" in de 



titel niet ontbreken, want Bert stak in 1970 heel bewust zijn 

nek uit, toen hij die term gebruikte in de ondertitel van zijn 

dissertatie. Het maakte hem toen tot een "theoloog van de 

revolutie" en dat heeft er, hoewel hij altijd duidelijk maakte 

dat hij aan geen enkel "-isme" horig wilde zijn, zeker toe bij

gedragen dat hij laat, te laat hoogleraar werd. De revolutie, 

die hij en wij verwachtten in de jaren zestig en zeventig, is 

of niet zo zachtmoedig geweest als hij had moeten zijn en 

in zijn eigen geweld en tegenstrijdigheid ten onder gegaan, 

of is bezweken in de strijd tegen een neoliberale contra-re

volutie, die veel sterker bleek te zijn dan hij en wij ooit voor 

mogelijk hadden gehouden. 

Het boek is opgedragen aan Elfriede ter Schegget. Zij is 

sinds de dood van haar vader actief op zoek naar "zijn the

ologie". Als ik daar ook maar enige bijdrage aan heb kunnen 

leveren, heeft het schrijven van dit boekje zin gehad. 

Amsterdam, februari 2007. 



1 DE THEOLOGIE VAN TER SCHEGGET 

Mooie theologie 

Als we het willen hebben over "de theologie van Ter Scheg

get", dan is de eerste vraag die zich opdringt: bestaat er 

wel zo iets als "de theologie van Ter Schegget". Dat is heel 

nadrukkelijk niet een retorische vraag. Natuurlijk, als je alle 

boeken van een bepaalde theoloog op een stapel legt, dan 

zou je de inhoud daarvan "de theologie van ... " kunnen noe

men, maar daarmee is er nog niet per se een in enigerlei 

mate samenhangende theologie, die je kunt omschrijven en 

interpreteren. Welnu ... er bestaat wel degelijk een "theologie 

van Ter Schegget" en wat meer is: Bert ter Schegget heeft 

welbewust gewerkt aan de ontwikkeling van zijn theologie. 

Hij heeft zijn theoloog zijn opgevat als een roeping, vergelijk

baar met die van zijn predikant zijn. 

De predikant heeft, natuurlijk naast een heleboel andere ta

ken, de opdracht om op de zondagmorgen aan zijn gehoor 

de Schrift uit te leggen op een manier, dat de inhoud daarvan 

betekenis heeft of krijgt voor het leven van de mensen die 

het horen. Zo ook heeft de theoloog de opdracht om dat in 

zijn geschriften en wellicht ook in zijn colleges en voordrach

ten te doen voor een breder publiek. Hij moet dus helder en 

verstaanbaar zijn en zoals de predikant "mooi" moet preken, 

zodat de mensen de moeite blijven doen om naar zijn preken 

te komen luisteren, zo moet de theoloog "mooi" schrijven, 

zodat de mensen er een plezier in scheppen zijn boeken te 

lezen en ervan te leren. Natuurlijk zijn er mensen die dit al

lemaal bijzaak vinden, omdat het niet om mooi praten gaat, 

maar om de inhoud. Zij kunnen gerust zijn: in de volgende 

hoofdstukjes zal ik uitvoerig op die inhoud ingaan! Maar hier 

wil ik graag gezegd hebben, dat Bert ter Schegget mooie 

theologie heeft geschreven. Zorgvuldig geschreven, op veel 

plaatsen voluit poëtisch, met soms briljante one-liners waar

in onmiddellijk duidelijk wordt, waar het hem om gaat. Hij 

hield van mooie, soms ook wat dure woorden. Maar hij was 

ook niet te beroerd, om wanneer dat nodig was, die in een 



voet- of eindnoot uit te leggen. Zo ontstond die kenmerken

de abundante (om maar gelijk Berts lievelingswoord te laten 

horen) stijl, die eigen is aan zijn theologie. 

Opgebouwd 

Ter Schegget bouwde aan "zijn theologie". Zo zien we in 

zijn latere boeken steeds weer thema's opduiken, die al eer

der aan de orde waren, maar waarvan hij vond dat ze nog 

eens hernomen moesten worden en zo mogelijk zorgvul

diger geformuleerd, opdat volkomen duidelijk zou zijn, wat 

hij daarover had willen zeggen. Ook zijn grote teleurstelling 

over het feit, dat hij verschillende keren gepasseerd werd bij 

een vacature voor kerkelijk hoogleraar in de zeventiger jaren, 

moet niet begrepen worden als arrogantie, maar als kenmer

kend voor zijn zelfbewustzijn. Ter Schegget had als theoloog 

iets te zeggen, wist dat hij iets te zeggen had en zocht ook 

naar de meest geschikte plekken om dat te zeggen. Het 

hoogleraarschap was voor hem het juiste platform om zijn 

theologie te ontvouwen (de productie van die jaren bewijst 

zijn gelijk) en die functie heeft hij daarom bewust geambi

eerd. In een gesprek met Evert Jan de Wijer (ZV, pag. 23) 

zegt hij daarover: 'Wanneer het professoraat eerder op mijn 

weg was gekomen, waren er meer boeken als vrucht van het 

college-geven ontstaan.' 

Ethiek 

De theologie van Ter Schegget is ethiek. Weliswaar heeft Ter 

Schegget naast de boeken waarin hij zijn ethiek uiteenzet 

ook bijbels-theologische geschriften geschreven. Maar ik 

heb de stellige indruk dat Ter Schegget al zijn bijbels-the

ologische studies (Het lied van de mensenzoon, De andere 

mogelijkheid, Het moreel van de gemeente, Zachtmoedig le

ven) heeft bedoeld als exegetische onderbouwing van zijn 

ethiek. In het eerste van de genoemde boeken schrijft hij dat 

zelfs expliciet in het woord vooraf. Toch hebben we het in 

de titel van dit boekje niet over zijn ethiek, maar over zijn 

theologie, omdat voor Ter Schegget ethiek per definitie the

ologie was. Ethiek is het ontvouwen van de leer met het oog 

op het zoeken van de mens naar wat hem of haar te doen 

staat. Zo heeft Ter Scheggets dissertatie, Het beroep op de 



stad van de toekomst, twee verschillende ondertitels. De on

dertitel van het academisch proefschrift luidt: praktisch-dog

matische studie van de revolutie, dat van de handelseditie: 

ethiek van de revolutie. Praktisch-dogmatisch vertaal ik als: 

de leer ontvouwend met het oog op de praktijk en in die zin is 

het synoniem met "ethiek". En verder is de eerste ondertitel 

natuurlijk een hele slimme vondst als je bij je kerkelijk hoog

leraar dogmatiek (Van Niftrik) wilt promoveren op een ethisch 

onderwerp. Zelf spreekt Ter Schegget van "mijn ethiek". Hij 

doet dat bijvoorbeeld in de ondertitel van zijn boekje over 

joodse filosofen, Recht op gemeente. De betekenis van jood

se denkers voor mijn ethiek. Zijn ethiek en de bijbels-theolo

gische onderbouwing daarvan vormen samen "de theologie 

van Ter Schegget". 

De structuur van zijn theologie: chronologisch? 

Hoe orden je de theologie van Ter Schegget? Ook hier zou 

voor verschillende opties gekozen kunnen worden. De meest 

voor de hand liggende optie is natuurlijk de chronologische, 

waarbij we onderscheid zouden maken tussen Ter Schegget 

in de periode bij de sociale academie De Horst, grofweg de 

zeventiger jaren, Ter Schegget in de periode van zijn hoogle

raarschap, de tachtiger jaren, en Ter Schegget in de periode 

van zijn emeritaat, de negentiger jaren. De eerste periode zou 

dan beginnen met zijn dissertatie, daarna Partijgangers der 

armen en Het geheim van de mens, als thematische verbre

ding en uitwerking van die dissertatie, de maatschappelijke 

uitwerking ervan in de studie over Klassenstrijd en staking en 

Kernwoorden bij Marx en de bijbels-theologische onderbou

wing in Het lied van de mensenzoon en De andere mogelijk

heid. Deze periode zou dan perfect afgesloten worden door 

Theologie en ideologie als de poging om het tot dan toe ont

dekte onder één noemer te brengen. In de tweede periode 

staat als vanzelf Volmacht in onmacht (uit 1988) majestueus 

in het midden. Opus magnum is niet een juiste aanduiding, 

daarmee zou je de andere boeken geen recht doen, maar als 

je op zoek bent naar een boek, dat je zou kunnen aanduiden 

als "de ethiek van Ter Schegget" dan komt Volmacht in on

macht het dichtst in de buurt. De bijbelstudie over Romeinen 

12 en 13, mijn lievelingsboek, Het moreel van de gemeente 



is een vooroefening voor die ethiek. Met het boek over het 

Onze Vader, Het innigst engagement, loste hij kort voor zijn 

afscheid als hoogleraar de belofte in, die hij had gedaan bij 

zijn aantreden, toen hij stelde dat voor hem het gebed het 

hart van de ethiek was. 

In de jaren na zijn emeritaat valt eerst een kleine stilte, maar 

daarna kwam Ter Schegget terug met studies over de Tien 

Woorden, Vrijheid door gehoorzaamheid, over de verzoe

ning, De menslievendheid van God, en de mooie studie over 

de bergrede, waarin hij alles wat hij al aan had gesneden in 

Volmacht in onmacht nader uitwerkt en met de tekst van de 

bergrede erbij exegetisch onderbouwt en bewijst. Toen Ter 

Schegget eind 2001 vrij onverwachts overleed, had hij nog 

volop plannen voor tenminste één volgend boek, dat zou 

moeten gaan over het geloof van de generatie na hem, want 

de moderne vragen als "Als we niet geloven, wat geloven we 

dan?" (Umberto Eco) en (wat klassieker) "hoe kan Christus 

Heer der wereld zijn in een religieloze wereld" (Bonhoeffer) 

hadden steeds meer zijn interesse. Deze existentiële vragen 

naar wat we eigenlijk geloven, de vraag naar het bestaan van 

God, hoorden voor hem meer thuis in zijn preken dan in zijn 

boeken al waren ze ook daarin zeker niet afwezig. 

Thematisch? 

Ja, de theologie van Ter Schegget kan chronologisch inge

deeld worden, maar we zouden hem met die periodisering 

waarschijnlijk toch niet helemaal recht doen, want de thema

tiek die in de vroege periode aan de orde is, is - ook al is het 

dan in een andere setting - ook volop aan de orde in zijn the

ologie uit de latere periodes. Zo gaat het in zijn dissertatie uit 

1970 uitvoerig over "het geweten als revolutionair princiep" 

en luidt de titel van het laatste hoofdstuk van zijn laatste 

boek opnieuw: "het geweten". Alle thema's die kenmerkend 

zijn voor zijn theologie komen aan de orde in Volmacht in 

Onmacht. Ze worden voorbereid, uitgewerkt en hernomen 

door heel zijn theologisch oeuvre heen. Je zou dus ook een 

thematische indeling kunnen kiezen, waarbij we de drie be

langrijkste thema's van Ter Scheggets theologie aan de orde 

stellen: het geweten, het gebed en de gemeente. Het gebed 

staat centraal, is het hart van de ethiek, maar bij het geweten 



begint het en op de gemeente loopt het uit want daar zal 

het moeten gebeuren, dat is de leerschool van het geweten 

en het huis van het gebed. Deze indeling heeft nog een heel 

aardige bijkomstigheid: bij de thema's geweten, gebed, ge

meente klinken als vanzelf de namen van de drie mensen, 

die Ter Schegget het meest hebben beïnvloed: Karl Barth, 

aan wie hij zijn begrip van geweten heeft ontleend, K.H. Mis

kotte (aan K.H.M., de voortrekker, heet het liefdevol in zijn 

dissertatie) van wie hij naast heel veel meer ook de beteke

nis van het gebed heeft geleerd en tenslotte Ernst Bloch, 

van wie hij leerde dat de wereld recht heeft op gemeente en 

die hem van alle joodse en niet-joodse filosofen die invloed 

op hem hebben gehad (en dat waren er heel wat), het liefste 

was. Nadeel van deze thematische indeling is, dat het risico 

bestaat, dat de theologie van Ter Schegget keurig theolo

gisch glad wordt gestreken en ook daarmee zou hem geen 

recht gedaan worden, want Bert was ook een buitenbeen

tje in de theologische wereld. Welke Nederlandse theoloog 

heeft er verder een boek geschreven over Marx, zingt de lof 

van anarchisme en atheïsme, spreekt openlijk van zijn afkeer 

van religiositeit en het corpus christianum en blijft toch door 

alles heen een diep-gelovig mens, levend bij het Woord en bij 

het 'innerlijk licht', dat hem de zekerheid schonk van het rijk 

van liefde en recht, dat komende is in de wereld? 

Mengvorm 

Onze indeling houdt het midden tussen de chronologische 

en de thematische benadering. In grote lijnen volgen we de 

ontwikkeling in de theologie van Ter Schegget, maar we doen 

dat aan de hand van de voor zijn theologie zo kenmerkende 

thema's: geweten, gebed, gemeente. Volmacht in onmacht 

komt dan niet in het midden maar aan het slot van het boek 

terecht, als handelend over de opdracht van de gemeente 

in de politiek. En zo wijst het ons dan ook een richting: als 

we het over de gemeente hebben, dan hebben we het niet 

over de gemeente an und für sich, maar over de gemeente in 

het licht van haar taak in de wereld, want in de kerk gaat het 

uiteindelijk om de wereld en niet om de kerk. 



Il HET GEWETEN ALS REVOLUTIONAIR 

PRINCIEP 

De invloed van Barth 

Het eerste citaat in dit boekje over de theologie van Ter 

Schegget is niet van Ter Schegget, maar van Kari Barth. Van 

hem neemt Ter Schegget het begrip van geweten als me

deweten met God over. Hij ontleent het aan de Ethik van 

Barth uit 1928. Ter Schegget kende die tekst toen hij aan zijn 

dissertatie werkte nog alleen als de gestencilde uitgave van 

deze colleges, ik vertaal en citeer de 'Leitsatz' van de para

graaf over "Das Gewissen" uit de Gesamtausgabe: 

'Gods gebod raakt mij als mijn eigen sterk van 
de omstandigheden afhangende medeweten ten 
aanzien van de met betrekking tot zijn komende 
eeuwige rijk bestaande noodzakelijkheid van mijn 
doen en laten op dit moment. In deze concrete 
gemeenschap van mij met God, de verlosser, 
spreekt het mij aan en heb ik het te horen.'' 

(Barth, Ethik 11, pag. 384) 

Deze omschrijving van het geweten als een medeweten met 

God, waaraan Hij zijn gebod openbaart, is het startpunt van 

Ter Scheggets bezig zijn met het geweten als een voor zijn 

ethiek wezenlijk begrip. Na er bijna een leven lang mee bezig 

te zijn geweest, komt Ter Schegget in zijn laatste boek, Een 
hart onder de riem, tot een uitvoerige eigen formulering van 

wat voor hem geweten is. We zullen dat aan het slot van dit 

hoofdstuk citeren. Toch wijkt dat dan nog steeds niet wezen

lijk af van wat hij bij Barth geleerd heeft en wat voor hem een 

eye-opener was. Wat heeft Ter Schegget zo aangesproken in 

de formulering van Barth? 

Het gaat hem in de eerste plaats om het kader waarin Barth 

over het geweten spreekt, namelijk in het kader van de es

chatologie. In de Barthse terminologie is dit: in het kader van 

het gebod van God, de verlosser. Zoals bekend is het vijfde, 

eschatologische, deel van de Kirchliche Dogmatik nooit ver-



schenen, maar zoals Ter Schegget in zijn dissertatie vast

stelt: 

''Wij zijn echter in de gelukkige omstandig
heid, dat Barth zich in 1928 gedurende het 
zomersemester diepgaand met de ethiek heeft 
beziggehouden en wel ook met het eschatologi
sche deel ervan.'' 

(BST, pag. 81) 

Geweten is niet iets wat de mens van nature heeft of als 

schepsel van Godswege heeft meegekregen, het is geen 

"inklevende eigenschap, maar hij krijgt het door de 'Weisung 

des Sohnes' geschonken, zodat hij een consciens, een 

mede-weter van God wordt" (BST, pag. 81). Geweten op 

deze manier verstaan noemt Ter Schegget in navolging van 

Barth (Vgl. Barth, Ethik 11, pag. 404) "een revolutionair prin

ciep". Daarmee is iets over het geweten gezegd, maar daar

mee is ook iets gezegd over wat revolutionair mag heten. Het 

gaat daarbij in eerste instantie om "het alles veranderende 

feit, dat er een God is", dat deze bevrijdende God er is, de 

Verlosser-God, die zijn rijk doet komen en daarin ons ook 

duidelijk maakt, wie wij uiteindelijk zullen zijn: Zijn kinderen! 

Door ons geweten spreekt het toekomstige kind Gods dat 

we in beginsel zijn ons aan op wie we hier en nu zijn, en wat 

ons te doen staat. Het komende rijk is ons oriëntatiepunt, het 

daarop afstemmen van ons doen en laten is gehoorzaam zijn 

aan het gebod van God, de Verlosser. Door ons geweten, ons 

mede-weten ten aanzien van het komen van dit rijk, weten 

wij waar we moeten haasten en waar we moeten wachten. 

Deze van Barth geleende termen "eilen" en "warten" keren 

overigens terug in Ter Scheggets essay over "tweeërlei anar

chisme" (GM, pag. 87-108) als hij schrijft: Revolutie is een 

zaak van haasten, maar ook van wachten. Haasten op zijn tijd 

en wachten op zijn tijd. De wijsheid doet alles te rechter tijd. 

(a.w., pag. 97). 

'' Het geweten vraagt, of mijn doen en laten 
van dit ogenblik werkelijk een stap voorwaarts 
is, of mijn hoop op het laatste werkelijk hier en 



nu ook hoop betekent in het voorlaatste. Het 
geweten vraagt mij, of ik geloof hecht aan de per
fectibiliteit (n.b. in zijn vroege geschriften bedient 
Ter Schegget zich van de toen nog toegestane en 
vooral in progressieve kringen zeer gebruikelijke 
voorkeurspelling, die neigt naar het fonetisch 
schrijven, ik corrigeer dat omdat ik uit zijn latere 
boeken weet, dat hij na invoering van de nieuwe 
spelling zich daaraan geconformeerd heeft. w. v.) 
van mens en wereld, niet op illusoire gronden, 
niet op grond van lichtzinnig optimisme, niet op 
grond van onderschatting van het boze, maar op 
grond van de zege van de Messias. Het geweten 
oriënteert mijn doen en laten op het morgenland 
der toekomst, de utopie die geen utopisme is, 
omdat God God is ( .... ) Zonder eschatologie 
geen revolutionair principe. Zonder geweten 
geen revolutie.'' 

(BST, pag. 88-89) 

Door de belofte gewekt 

Hoe wezenlijk dit begrip geweten voor de politieke ethiek 

van Ter Schegget is, laat hij ons horen in de "Verantwoor

ding" in Partijgangers der armen: 

'Toen Karl Barth aan zijn levenswerk, de 
Kirchliche Dogmatik, begon, schreef hij in het 
voorwoord van het eerste deel, dat hij duidelijk
heid wilde scheppen in de theologie met het oog 
op de verheldering, die nodig is op het wijde 
veld van de politiek. Mij houdt bezig een paar 
precieze, niet mis te verstane, politieke conse
quenties te trekken uit Barths levenswerk. Ik wil 
theologie als maatschappijkritiek geven, zonder 
te zeggen, dat zij daarin opgaat: geen christen
dommelijke bijval aan het bestaande, maar een 
appèl tot messiaans existeren in de politiek. Het 
door de beiofte gewekte geweten van de mens 
is daarbij de hoogste instantie. Dit betekent niet 
dat wij krachtens deze hoge roeping verheven 



zouden zijn boven het meezoeken van begaan
bare wegen. De hoop, die ons is geschonken, 
impliceert het radicale gebod, de naastenliefde 
en de vijandsliefde politiek en maatschappelijk te 
concretiseren.'' 

(PA, pag. 7-8) 

Ter Schegget schrijft dit op de eerste pagina's van het eer

ste boek dat hij na zijn dissertatie publiceert. Hij herinnert 

aan wat Barth in het voorwoord van het eerste deel van 

zijn levenswerk schreef. Het kan toch nauwelijks onverant

woordelijk psychologiseren zijn, om te veronderstellen, dat 

Ter Schegget hieraan herinnert, omdat hij zich hierin heeft 

herkend. Zoals Barth in dat eerste deel schreef wat hem bij 

heel zijn levenswerk voor ogen stond, zo doet Ter Schegget 

hetzelfde in dit voorwoord, dat hij niet zonder reden "Verant

woording" noemde. 

Het geweten en de hoop 

In Het geheim van de mens komt Ter Schegget terug op het 

geweten, maar nu in een iets andere context. Waar hij zich 

in Het beroep op de stad der toekomst en ook in Partijgan
gers der armen vooral met de theologie van Karl Barth be

zighoudt, is hij hier vooral bezig met het denken van Ernst 

Bloch, die hij had leren kennen uit Het wezen der joodsche 
religie van Miskotte. 

Met Bloch is Ter Schegget zijn hele leven intensief bezig 

gebleven. "Denken met Ernst Bloch" heet het voorlaatste 

hoofdstuk. Wie Bloch zegt, zegt 'hoop', het princiep hoop, 

en dat moet verwantschap hebben met het revolutionair 

princiep 'geweten'. Althans bij Ter Schegget zijn die beide 

begrippen "hoop" en "geweten" onlosmakelijk met elkaar 

verbonden. Daarin zit zijn verwantschap met Bloch en zijn af

stand nemen van Bloch, want Bloch is atheïst en Ter Scheg

get gelooft ten diepste niet in het principe hoop, maar in de 

God van de hoop. Deze dubbele verhouding tot Bloch (die 

heel nadrukkelijk geen haat-liefde verhouding is, want Bert 

hield van de messianist Bloch, zoals hij ook van de atheïst 

Bloch hield, al kon hij het niet altijd met hem eens zijn) is ken

merkend voor heel de theologie van Ter Schegget. 



Messiaanse politiek 

In het laatste hoofdstuk van Het Geheim van de mens, waar

in de verschillende lijnen uit de voorgaande hoofdstukken 

lijken samen te komen, heeft Ter Schegget het over "Poli

tiek en politicus", want wil je politieke consequenties trek

ken, dan moet helder zijn, wat je als politiek beschouwt. We 

schrijven 1972, de verzuiling is nog volop aanwezig, het CDA 

moet nog opgericht worden en Ter Schegget stelt zichzelf de 

vraag: is evangelische politiek mogelijk en zegt dat er alleen 

maar geantwoord kan worden: 

'Onevangelische, niet-messiaanse politiek is 
wanpolitiek, zij is het demonisch tegenbeeld van 
alles wat naar recht en rede politiek mag heten 
en is mitsdien uiteindelijk, god zij dank, dank 
zij God, onmogelijk en ondenkbaar. Wil poli-
tiek zijn wat ze zijn moet, dan is zij noodzakelijk 
evangelisch: noodzakelijk vanuit de zaak, het 
te/os van de politiek zelf. Politiek moet in haar 
spits messiaans zijn, anders is zij geen politiek. 
De bestaande machten die het merendeel der 
mensen verdoemen tot misère, moeten als mach
teloos aan de kaak worden gesteld en ontwa
pend. Politiek is partijkeuze voor de machtelozen, 
de onderdrukten, de beledigden, want zij zijn 
beroofd van wat hun toekomt: de macht om hun 
lot in eigen hand te nemen en zo tot menselijk
heid te geraken.' 

(GM, pag. 139) 

Het zal duidelijk zijn: wat Ter Schegget hier schrijft is geen 

pleidooi voor christelijke politiek, ook niet voor een evangeli

sche volkspartij, maar is een omschrijving van wat politiek is, 

zoals hij dat heeft geleerd bij Marx, Bloch en Benjamin. Goe

de, rechtvaardige politiek is messiaanse politiek. Denken dat 

christenen dat beter zouden kunnen dan anderen en daarom 

eigen partijen op zouden moeten richten, is voor hem onaan

vaardbaar: Dit zou het misverstand oproepen, dat die andere 

instanties a priori verdacht zouden zijn en de gemeente een 

claim zou hebben op het rechte en het ware. (a.w., pag. 139). 



Dat wil niet zeggen dat de christelijke gemeente zich niet 

met politiek in zou moeten laten. De christelijke gemeente 

heeft wel degelijk een roeping in de politiek (zoals uiteindelijk 

de ondertitel van Volmacht in onmacht duidelijk zal maken), 

maar dat is niet het oprichten van politieke partijen en het 

organiseren van christelijke partijen. 

'' De christelijke gemeente heeft als oecume
nisch leerhuis een andere opdracht: zij brengt de 
eschatologische werkelijkheid in herinnering, zij 
proclameert het koningschap van de Messias. Zij 
onderwijst het geweten en dringt het hart tot de 
goede keuze.'' 

(GM, pag. 139) 

Goede politiek is gewetensvolle politiek. De gemeente is de 

leerschool van het geweten. En zo komt ook de rechte poli

tiek in het licht te staan van het komende rijk en zijn gerech

tigheid. In de concrete politiek gaat het om het mensenrecht. 

Dat mensenrecht kan uiteindelijk, zo stelt Ter Schegget 

vast, beter met Bonhoeffer en Barth worden gefundeerd in 

de christologie dan in het natuurrecht, zoals bij Bloch. Dit 

omdat de mens in de christologie wordt aangesproken op 

zijn toekomst en niet op zijn verleden, zoals in het natuur

recht. Daarom is de vrijheid van geweten het model van de 

mensenrechten, waarop het positieve recht zich heeft te ori

enteren, want het geweten zelf, daarop kan de wet wel een 

beroep doen, maar hij kan het niet binden. 

Het zelfgesprek 

Het laatste hoofdstuk van het laatste boek van Ter Scheg

get, Een hart onder de riem, heet: het geweten. Het is een 

verrassend hoofdstuk in dit boek, waarin de bergrede hoofd

stuk na hoofdstuk op de voet wordt gevolgd. Nadat de uitleg 

van de bergrede is afgesloten met het voorlaatste hoofdstuk 

over "Jezus' gezag (Matteüs 7:24-29)" volgt dit hoofdstuk 

22, waarvan de titel niet wordt gevolgd door een versaan

duiding. De inhoud van de bergrede is in dit hoofdstuk dan 

ook niet aan de orde en wordt alleen genoemd in de slotzin 

van het boek: "Jezus had die Dag voortdurend voor ogen 



toen Hij zijn bergrede hield." (HR, pag. 229). Die Dag, dat is 

de grote Dag, die wij tegenhouden als we niet meer geloven 

en dat is bij Ter Schegget, als we ophouden te bidden en 

naar de stem in het geweten te luisteren. Het gebed en het 

geweten worden door hem beide omschreven als een 'inner

lijk gesprek'. In de eerste, antropologische, definitie van het 

geweten, wordt gezegd: 

'b Het geweten is te definiëren als een innerlijk 
gesprek van de mens met zichzelf, waarin hij als 
het goed is tot de slotsom komt: dit moet ik doen 
en dat moet ik laten, of: dit heb ik goed en dat 
verkeerd gedaan. Enerzijds bindt het geweten 
de mens en anderzijds maakt het hem vrij tot de 
daad., 

(HR, pag. 222) 

Maar een mens komt door dit zelfgesprek niet noodzakelij

kerwijs tot een (ethische) conclusie. Antropologisch gezien 

is het geweten een dubieus fenomeen. De mens heeft het, 

maar lijkt het soms ook niet te hebben, of heeft het wel, maar 

soms lijkt het niet te werken. De mens zal zich open moeten 

stellen voor de stem van het geweten. Maar dan nog is het 

niet de laatste beroepsinstantie. Hij zal ook redelijk moeten 

kunnen verantwoorden, wat hij op grond van zijn geweten 

meent te moeten doen. De kritiek van Marx, Nietzsche en 

Freud wordt door Ter Schegget serieus genomen. Zij zeggen 

dat het geweten een verinnerlijkte stem van de heersenden 

kan zijn (Marx) of in een gewelddadig proces tot stand wordt 

gebracht (Nietzsche). "Schop de mensen tot ze een geweten 

hebben", schreef de door Ter Schegget en de auteur dezes 

graag gelezen Vlaamse romanschrijver Louis Paul Boon. Of 

het geweten kan een super-ego kan zijn, waarin vooral de 

stem van de vader doorklinkt (Freud). Op grond van deze 

antropologische betekenis komt het geweten niet die cen

trale positie in het denken over de ethiek toe, die Ter Scheg

get het toekent. Dat doet hij op grond van de theologische 

definiëring (en dat is dan die levenslang doordachte uitein

delijke omschrijving van wat voor Ter Schegget ten diepste 

het geweten is): 



b 'Dan moet gezegd worden, dat het geweten 
niet zelf spreekt, maar dat het God is die in het 
geweten spreekt. We kunnen nooit straffeloos ons 
eigen (zogenaamd beschikbare) geweten tot stem 
van God verheffen. Dat is een gevaarlijke, zelfs 
'zondige' vereenzelviging. Het geweten maakt 
ons niet van God bewust, maar het is andersom: 
God maakt ons van ons geweten bewust, omdat 
Hij ons in het geweten aanspreekt. Daarom is 
het geweten ook niet beschikbaar. Het is in een 
diepe slaap, een doodsslaap bevangen. Het 
begint eerst tot ons te spreken, als God in het 
geweten spreekt. Maar het geweten is toch ook 
iets zelfstandigs. Door het geweten is het dat 
Gods stem ons niet vreemd blijft, maar wordt tot 
onze eigen, in ons innerlijk sprekende, bindende 
en vrijmakende stem. Als God in ons geweten 
spreekt, kunnen we zeggen: Gods Geest getuigt 
met onze geest, dat we kinderen van Hem zijn 
(Romeinen 8: 16) en ook als zodanig moeten han
delen. Er vindt in het geweten een identificatie 
van het vreemde spreken van God met ons eigen 
spreken plaats. Zijn stem wordt onze eigen stem. 
Wij worden, onder eschatologisch voorbehoud, 
tot medeweters met God. Dat is niet onze actuele 
existentie, want die is nog voluit in de vervreem
ding, maar het is ons toekomstige zijn, dat echter 
wel antropologisch relevant is. Misschien zijn 
we uiteindelijk wat we zullen zijn en niet wat we 
waren en ook niet wat we, vanuit dat verleden, 
nog zijn. Ons zijn ligt verankerd in de toekomst 
van ons wezen.'' 

(HR, pag. 226) 

En dan schrijft hij opnieuw de woorden, die hij tweeëndertig 
jaar eerder in zijn dissertatie had geschreven: 



b 'Dit geweten is een revolutionair principe, 
omdat het onze existentie richt op de toekomst 
van recht en vrede, die ons perspectief mag 
zijn.,, 

(HR, pag. 226) 

Het gesprek met het geweten is een "zeifgesprek", maar als 

het geweten zo begrepen wordt, dan is dit zelfgesprek ook 

een gesprek met de innerlijke stem van God en wordt dit 

gesprek als vanzelf tot een gebed. Daarom is het gebed (en 

dus ook het geweten) als innerlijk gesprek van wereldhisto

risch gewicht, omdat dit onze grote angst is, dat de mens die 

stem (of we nu wel of niet ooit met zekerheid kunnen zeggen 

of die innerlijke stem de stem van God is) niet meer zal kun

nen of willen horen en dus letterlijk zonder God (en zonder 

geweten) en dus ook zonder gebod (en zonder inspiratie) in 

de wereld zal staan. 



111 THEOLOGIE ALS 

MAATSCHAPPIJKRITIEK 

',,k wil theologie als maatschappijkritiek 
geven, zonder te zeggen dat zij daarin opgaat: 
geen christendommelijke bijval aan het 
bestaande, maar een appèl tot messiaans existe
ren in de politiek.', 

(PA, pag. 7) 

Voor Ter Schegget is theologie geen maatschappijkritiek, 

maar ze is wel altijd ààk maatschappijkritiek. Dit omdat we 

in ons bezig zijn met de theologie geconfronteerd worden 

met de gegeven belofte van het rijk van recht en vrede en op

geroepen worden vanuit die belofte te leven in deze nog niet 

verloste wereld. De noodzaak van die maatschappijkritiek 

wordt dus niet alleen gevonden in de theologie, maar ook in 

de ervaring van het tekort aan recht en vrede in onze wereld. 

Bij diverse gelegenheden (o.a. aanduidenderwijs in zijn dis

sertatie en uitvoerig in het eerder genoemde gesprek met De 

Wijer) heeft Ter Schegget aangegeven dat zijn periode op 

Curaçao (1958-1962) en zijn bezoeken aan de sloppenwijken 

in Venezuela in die jaren hem hebben doordrongen van de 

noodzaak van een ingrijpende verandering. Die noodzakelijk 

geachte revolutie heeft bij hem altijd een dubbele betekenis 

gehad. 

Aan de ene kant was er de stellige indruk, dat die revolutie 

onvermijdelijk was en dat het er voor de christelijke gemeen

te om zou gaan te weten aan welke kant ze bij die revolutie 

zou staan. Aan de andere kant was er de angst dat deze re

volutie zo vernietigend zou kunnen zijn, dat het westen er al

les aan zou moeten doen om die revolutie te voorkomen. Let 

wel: door te zorgen voor een rechtvaardiger verdeling van 

de rijkdom in de wereld. Van het bestaan van klassentegen

stellingen en dus ook van klassenstrijd is Ter Schegget toen 

overtuigd geraakt en daar is hij ook nooit op terug gekomen. 

Heel nadrukkelijk werd hij echter geen lid van een partij (als 

de CPN) die deze klassenstrijd in haar vaandel had staan, 



hoewel hij weet had van "een formele overeenkomst" tussen 

christenen en communisten. 

'De christelijke boodschap vertoont met het 
communisme op dit punt formele overeenkomst. 
Ook deze boodschap roept op tot beslissing, 
tot geloof, tot engagement. Mogelijk dat deze 
formele verwantschap teruggaat op een gemeen
schappelijke origine uit het joodse messianisme. 
Alleen - en dat is het hemelsbrede verschil - voor 
de gemeente van de Messias is de grond van 
de 'absoluutheid' niet messianisme, überhaupt 
geen -isme, geen ideologie, maar Jezus Christus 
zelf.' 

(PA, pag. 105) 

Het marxisme 

Voorzover wij het kunnen overzien is Ter Schegget dit uit

gangspunt altijd trouw gebleven. De stap van veel Christe

nen voor het Socialisme om met behoud van dit uitgangs

punt omwille van inhoudelijk politieke redenen toch lid 

te worden van de CPN, kon hij niet delen. Niet omdat hij 

principiële bezwaren tegen partijpolitiek had. Hij was enige 

tijd lid van de PSP en is op het eind van zijn leven lid van 

de Partij van de Arbeid geweest. Maar hij verschilde op een 

aantal wezenlijke punten van mening met de CPN en de 

communistische beweging. Over Oost-europa is Ter Scheg

get nooit enthousiast geweest. Het was hem te onvrij en te 

bureaucratisch. Zelf heeft hij wel eens gezegd, dat hij wel 

een tijdje veel in Mao en de Chinese ontwikkeling heeft ge

zien. We vinden dat terug in een tweetal noten in zijn dis

sertatie (noot 197 en 325 op pag. 181 en 199). Maar ook die 

liefde is in de jaren zeventig snel bekoeld. Of je Ter Schegget 

marxist moet noemen? Ik denk, dat hij zichzelf in de jaren 

zeventig wel als marxist heeft beschouwd. Maar zo moest 

je hem niet noemen, want dan kreeg je prompt te horen,dat 

hij wars was van alle -ismes, vgl. KM, pag. 8. Daar moet 

dan wel onmiddellijk bij gezegd worden, dat hij wel zijn ei

gen Marx-interpretatie (heel erg in de lijn van Ernst Bloch) 

had en de organisatieprincipes van Lenin van de hand wees. 



Een marxist-leninist (in die jaren de term voor meer op de 

Sovjet-Unie georiënteerde socialisten) was hij in ieder geval 

niet. Misschien dat je zou moeten zeggen, dat Ter Schegget 

niet revolutionair was op grond van politieke theorieën, maar 

omgekeerd: omdat hij overtuigd revolutionair was (overtuigd 

van de noodzaak van een ingrijpende politieke verandering), 

was hij geïnteresseerd in politieke theorievorming. Omdat hij 

theologie als maatschappijkritiek wilde geven, moest hij zich 

bezig houden met maatschappijkritische theorieën. En om

dat hij eind zestiger jaren docent filosofie aan de Horst was 

geworden, kreeg hij ook de tijd om zich daar uitvoerig mee 

bezig te houden. Ter Schegget bestudeerde intensief Mar

cuse. Hij publiceerde daarover in 1969 de studie: Demasqué 

der harmonie: Herbert Marcuse, utopisch-analyticus van de 

hoog-industriële maatschappij. Ook verdiepte hij zich in de 

andere Frankfurters, o.a. Adorno, Horkheimer, Habermas en 

Benjamin, las vooral veel Bloch en schreef een boek over 

Marx. De carrière van Ter Schegget had in die jaren ook een 

hele andere wending kunnen nemen. Hij had ook in de fi

losofie kunnen promoveren. Wie zijn Kernwoorden bij Marx 

leest, beseft dat daar iemand aan het woord is, die zijn stof 

beheerst en heel goed weet uit te leggen. Uiteindelijk zal hij 

nergens zo lang werken als juist daar als docent filosofie aan 

de Horst. Dat Ter Schegget theoloog is gebleven moet iets 

te maken hebben met zijn geloof. Hierdoor kon hij de maat

schappelijke theorie, die hij aanhing voor zichzelf alleen ge

loofwaardig baseren op de belofte over het rijk van recht en 

vrede. En daarmee op de persoon van Jezus Christus in wie 

dat rijk onder ons aanwezig is geweest en de gemeente als 

zijn lichaam, waarin dat rijk onder ons present is. Daar zal 

bij mee hebben gespeeld, dat Ter Schegget ook in zijn Drie

bergse periode altijd bleef preken. Graag verbeeld ik me dat 

wij daar als Utrechtse theologie-studenten in het begin van 

de jaren zeventig ook een aandeel in hebben gehad, door 

hem uit te nodigen als eindcriticus bij ons dispuut en als in

leider over elk van zijn theologische studies uit die jaren. Zo 

had hij vanaf die tijd, al was hij docent filosofie in Drieber

gen, ook altijd theologie-studenten onder zijn leerlingen en 

was hij ook steeds betrokken bij diverse cursussen theologie 

voor theologen en voor gemeenteleden. 



Theologische motivering 

Maar ook in zijn "socialistische boeken" blijft Ter Schegget 

theoloog. Het boekje Klassenstrijd en staking draagt als on

dertitel: "een theologische motivering". Juist daarin legt Ter 

Schegget verantwoording af van zijn positie als theoloog in 

de context van de strijd voor het socialisme. Hij legt de ver

klaring in de mond van Barth. Dat wil zeggen hij omschrijft 

Barths positie op een wijze, dat we reden hebben om aan 

te nemen, dat Ter Schegget zelf die beweegreden volledig 

onderschrijft en ook voor zichzelf van toepassing acht. De 

context is de vergelijking tussen de posities van Paul T illich 

(in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw een voor

aanstaand vertegenwoordiger van het religieus socialisme in 

Duitsland en op grond van zijn lidmaatschap van de SOP in 

1933 ontslagen als hoogleraar en uitgeweken naar de Ver

enigde Staten) en van Karl Barth. 

book Barth kiest ( net als Tillich, w. v.) voor 
het socialisme, maar niet omdat hij er een open
baarworden van de menselijke situatie in ziet. Hij 
relativeert veeleer het socialisme vanuit zijn the
ologie. Niet alleen het programma en de praktijk, 
maar ook, juist ook de doelstelling ervan wordt 
gerelativeerd: de revolutie, die het proletariaat 
teweegbrengt, is deze erenaam 'om-wenteling' 
nauwelijks of niet waard in het aangezicht van 
Gods revolutie tegen alle ongerechtigheid van 
mensen. De proletarische revolutie is revolutie 
bij de gratie Gods - en alleen in zoverre werkelijk 
revolutie; als menselijk ondernemen, dat zichzelf 
absoluut wil stellen - religieus! - is zij het tegen
deel van een waarachtige omwenteling. Wij moe
ten in het socialistische streven dan ook niet meer 
zien dan een stap, - een stap in de goede richting, 
maar slechts een stap. Deze relativering, die wij 
ook een ontreligionisering kunnen noemen, bete
kent nu echter niet, dat het niet de moeite loont, 
voor het socialisme te kiezen. Integendeel: nu 
eerst kan er nuchter, zakelijk voor de proletariër 
en zijn strijd worden gekozen. De kritische vraag 



waarvoor de mens gesteld is en door het ja van 
God- wat moet ik nu van hieruit doen? - , mag 
hij proberen met een passende reactie te ant
woorden.,, 

(KS, pag. 40). 

De keuze voor het socialisme is weliswaar ook een ethische 

keuze (in de zin, dat het een antwoord is op de vraag, wat 

God hier en nu van mij wil), maar het is niet een definitief 

antwoord in die zin, dat daarmee de goede keuze gemaakt 

is. In iedere situatie vraagt een mens zich opnieuw af: is mijn 

keuze (in dit geval die voor het socialisme) die ik toen op 

goede gronden gemaakt heb, ook nu een juiste. 

''Wij kunnen geen rust hebben bij de 
gemaakte keuze. Wat gisteren goed was, kan 
morgen verkeerd zijn! Wat hier goed is, kan 
elders fout zijn! Voorlopig zijn wij socialist. Is dat 
werkelijk een antwoord? Ja, dit is ons antwoord. 
Nee, het is altijd weer beneden de maat. Het is 
maar een stap. Het is niet alles.'' 

(KS, pag. 41) 

Marx als theoloog 

We zouden zelfs heel voorzichtig de stelling kunnen wagen, 

dat zelfs het Marx-boek van Ter Schegget in een aantal op

zichten ook een theologisch boek is. Een eerste vermoe

den daarvan vinden we gelijk op de eerste pagina als Ter 

Schegget als motto boven het boek een woord van Miskotte 

plaatst: "Noodwendigheid is geen noodlot" (Miskotte, Ken
nis en Bevinding, pag. 160). In de inleiding gaat Ter Schegget 

vervolgens ook in op de vraag wat de betekenis van Marx 

voor zijn theologie is. 

'' Dit boek kan wel gebruikt worden als richt
lijn om te verstaan in welke conceptie Marx - ook 
in mijn theologisch werk - aanwezig is. Men kan 
dat kort zo formuleren: Marx is daar gerecipieerd 
als de eerste filosofische en wetenschappelijke 
denker, die zijn werk geheel en al, ook naar 



inhoud en methode, bewust door de solidariteit 
met de proletarische klasse liet bepalen, Marx dus 
als denker, die wij als partijganger der armen niet 
mogen passeren. Zijn theologie (sic, w.v.) biedt 
mij dus geen zg. Vorverständnis, geen filosofisch 
interpretatieschema voor mijn theologie, want dat 
leidt altijd tot ideologisering, maar wel is Marx op 
de genoemde wijze in mijn theologie aanwezig, 
en wel: hoe langer hoe meer.'' 

(KM, pag. 9) 

Voor Ter Schegget is Marx evenals Bloch ook een theoloog. Ik 

denk niet dat het een verschrijving is en dat er eigenlijk "filo

sofie" had moeten staan in het bovengenoemde citaat, waarin 

hij spreekt over de theologie van Marx. In het kader van Ter 

Scheggets 'the-anthropologie', zijn theologie als 'god-mens

kunde' (zie het laatste hoofdstuk van Partijgangers der armen: 

Kritiek der God-menskunde, pag. 102-111) dragen Marx en 

Bloch beiden bij aan een helder verstaan van die God, die 

geen god zonder de mens wil zijn. Ter Schegget noemt die 

the-anthropologie een kritiek van alle religie en ideologie (t.a.p. 

pag. 104). Ook zo, als criticus van alle religie, is Marx in Ter 

Scheggets werk aanwezig en wel, 'hoe langer hoe meer'. Hij 

schrijft dat in 1977, het jaar waarin hij vijftig wordt. Een span

nende vraag is in hoeverre dat "hoe langer hoe meer" ook in 

de latere jaren is blijven gelden. Objectief, gewoon door het 

tellen van de aantallen keren dat Marx wordt geciteerd in de 

diverse boeken, moet je zeggen: Nee, het wordt geleidelijk 

aan hoe langer hoe minder. Inhoudelijk is dat evenwel niet het 

geval. De wezenlijke dingen, die Ter Schegget bij Marx heeft 

geleerd en waarvan hij o.a. in Kernwoorden bij Marx getuigenis 

aflegt, blijven in zijn werk aanwezig. Met ongetwijfeld als aller

belangrijkste principe het "cui bono", je bij alles wat je leest en 

wat je schrijft afvragen: wiens belang is hiermee gediend? Al

leen al daardoor wordt theologie bijna als vanzelf maatschap

pijkritiek. 

Wat Ter Schegget verder bij Marx en de marxisten heeft geleerd 

is hoe de religie, waarvan hij bij Barth (Religion ist Unglaube!) 

had geleerd dat dit iets anders is dan geloof in bijbelse zin, als 



ideologie kan worden begrepen en bestreden. Het is bijzon

der om te zien, dat zoals bij Marx ergens in het achterhoofd 

de door de stalinisten schaamteloos misbruikte gedachte lijkt 

te blijven spelen, dat er ook zo iets als een "ware ideologie" 

zou moeten zijn, bij Ter Schegget het door de geest gewekte 

geloof of het door de belofte gewekte geweten die rol als een 

niet uitgesloten "ware religie" lijkt te spelen. Maar als we hen 

beiden, Marx èn Ter Schegget, goed hebben verstaan, is het 

onvergeeflijk om daarop vooruit te grijpen als op iets waar

over wij nu al zouden kunnen beschikken. Ook religiekritiek is 

maatschappijkritiek: "De kritiek der religie is dus in de kiem de 
kritiek van het jammerdal, waarvan de stralenkrans de religie is" 
(KM, pag. 84), zo citeert hij Marx uit zijn beroemde opiumtekst. 

In zijn Kernwoorden bij Marx gaat Ter Schegget overigens 

niet gedetailleerd in op die opium-tekst, omdat hij daarover 

al uitvoerig had geschreven in Partijgangers der Armen. Daar 

noemt Ter Schegget die "ware ideologie" van Marx met een 

volgens mij zeker niet aan Marx ontleende term "een nieuwe, 

onreligieuze religie". Zo maakt hij het marxisme in de lijn van 

Bloch tot een messianisme en Karl Marx tot een humanist in 

hart en ziel. Zelf ben ik te weinig onderlegd in het marxisme 

om alle voors en tegens van deze Marx-interpretatie te be

oordelen. Rinse Reeling Brouwer wijdde zijn doctoraalscriptie 

aan de vraag: Is het marxisme een messianisme? en vergeleek 

daarin de opvattingen van Benjamin en Althusser. Hij gaat niet 

expliciet in op de opvattingen van Ter Schegget, maar meldt 

in een voetnoot, dat Walter Benjamin, waarop Ter Schegget 

was gewezen door zijn leermeester Miskotte, in het werk van 

Ter Schegget altijd aanwezig is gebleven. Daarmee is in die 

context tegelijk gesuggereerd: Althusser niet! En daarmee ont

breekt in het werk van Ter Schegget dus ook de weerspreking 

dat het marxisme een messianisme of zelfs een humanisme 

zou zijn. Misschien dat deze keuze voor de humanistisch be

grepen Marx ook gezien moet worden in het streven van Ter 

Schegget, om van 

''dienst te zijn aan allen die vanuit een gede
gen kennis van wat Marx te zeggen heeft, de een
heid van links willen bevorderen met het oog op 



een samengaan van alle progressieve krachten in 
één politiek-sociaal streven.'' (KM, pag. 9). 

Theologie en ideologie 

Is dit messianisme zelf ook een soort van ideologie? Dat ze 

het kan worden is zeker, maar hoe kunnen we dat voorkomen? 

Dat is de vraag waarmee Ter Schegget zich bezig houdt in zijn 

in 1981 verschenen Theologie en ideologie. in een bepaald 

opzicht sluit dit boek nauw aan bij Kernwoorden bij Marx. Het 

leek even alsof dat laatstgenoemde werk los stond van Ter 

Scheggets theologisch oeuvre, alsof het puur een vriendelijke 

geste was aan zijn niet-gelovige studenten, waarbij hij aan

toonde dat heel nauwkeurig lezen (als het goed is het speci

alisme bij uitstek van Schrift-theologen) ook bij andere litera

tuur, bijvoorbeeld bij Marx, zijn vruchten afwerpt. Maar door 

Theologie en ideologie krijgt het eerdere boek haar betekenis: 

kijk maar, lijkt het te zeggen, het is voor een theoloog bittere 

noodzaak zich met ideologie en ideologiekritiek bezig te hou

den, want zonder dat valt hijzelf onvermijdelijk in de ideologi

sche valkuil. Wie ideologiekritiek zegt, zegt Marx en daarom 

heb ik mijn studie daar ingezet, maar er valt natuurlijk nog veel 

meer over te zeggen. Het spreken over ideologie vindt haar 

oorsprong in het denken van de Verlichting en daar zet Theo

logie en ideologie dan ook in. Wil theologie kunnen fungeren 

als maatschappijkritiek, dan moet ze, zo zagen we eerder, re

ligiekritiek zijn en in die zin ook ideologiekritiek en dan zal ze 

er zorg voor moeten dragen zelf zo min mogelijk ideologie te 

worden, zal ze dus ook zelfkritiek moeten zijn. 'Verantwoorde

lijk theologiseren' noemt Ter Schegget dat in de ondertitel van 

dit boek. Dat betekent, zo lezen we in het woord vooraf: 

'' Deze theologie waakt in haar dogmatiek 
tegen het onder menselijke regie nemen van het 
woord van God en in haar ethiek tegen het verle
nen van goddelijk gezag aan menselijke woorden. 
Zij geeft niet alleen alle metafysica op, maar zelfs 
alle verlangen ernaar.' ' 

(Tl, pag. 8) 



Ontideologiseren 

Een dergelijk ontideologiserend program levert natuurlijk ook 

de nodige problemen op, want het is ontegenzeggelijk, dat er 

in de bijbel metafysische beelden en voorstellingen voorko

men. Ter Schegget spreekt in dit verband van 'ideologische 

projectie', maar zegt erbij dat die nergens worden losgemaakt 

van de ervaringen van gemis en van het protest, van waaruit 

zij in grote woede, in wanhoop en aanvechting en tegelijk in 

tedere innigheid omhoog schieten, senkrecht van unten als 

bede. (Tl pag. 88). Het gaat er niet om deze voorstellingen, 

deze projecties te verwijderen (een soort ontmythologisering), 

maar om deze voorstellingen niet los te maken van het protest 

waaruit ze zijn voortgekomen. We kunnen niet simpelweg alle 

religie als vals bewustzijn achter ons laten, bij ons erfgoed, zo 

leert Ter Schegget bij Bloch, hoort ook de religie. 

'' Zij kan er niet uit weg worden gedacht: 
wie de erfenis aanvaardt, aanvaardt ook haar. 
Aanvaarden is echter niet hetzelfde als overne
men, ook de metafysica, ook het idealisme moet 
kritisch verwerkt worden, opgeheven op een 
hoger plan, resp. als 'utopisch overschot' en als 
'relatieve zelfstandigheid van de geest'.'' 

(Tl, pag. 93) 

En dan geeft Ter Schegget een persoonlijk voorbeeld, dat in 

zijn uitvoerige en zorgvuldige omschrijving precies aangeeft 

hoe hij Bloch in deze begrijpt. 

''Ik schrijf dit aan de voet van de heuvel, 
waarop het oude stadje Vézelay ligt met zijn 
beroemde romaanse basiliek. De touristische gid
sen ronken van de grote namen van bourgondi
sche hertogen, de Schone, de Goede, de Stoute. 
Hier is in 1146 door Bernard van C!airveaux 
(goede roomse gidsen zeggen: op bevel van de 
paus!) de tweede kruistocht gepredikt, in aan
wezigheid van de franse koning Lodewijk de 
zevende, die van zoveel verwanten en van een 
zodanig aantal heren vergezeld was, dat de kerk 



te klein bleek en de samenkomst in het open 
veld moest plaatsvinden. Het zegt mij allemaal 
weinig, staande onder het grote houten kruis, dat 
de plaats van deze historische samenkomst, op 
een flank van de heuvel, markeert. Een baardige 
jongeman heeft er zijn tentje neergezet en zit 
zich te scheren. De vetplantjes op de oude muur 
spreken mij meer aan. Maar in de basiliek aange
komen, kan ik toch de erfenis aanvaarden, zij het 
met gemengde gevoelens. Er is verontwaardiging 
in mijn binnenste: de gidsen zeggen, dit is een 
monument van gebed, maar dat is op zijn hoogst 
een halve waarheid en dus een leugen. Allereerst 
is het een monument van macht en grootheids
waan, net als de tweede kruistocht. En ook dit 
monument heeft vele levens gekost, kostbare 
levens van zwoegende arbeiders, die krepeerden 
van honger en kou, die stikten in de benauwd
heid van de silicoselong. Maar deze handwerkers 
hebben hier en daar en overal in de kerk tekenen 
gesteld van hun geloof: er is een geweldige tegen
stelling tussen het monument in zijn geheel (dat 
overigens bewijst dat de machtsmens niet opgaat 
in zijn barbarisme) en zijn détails. De duivel zit 
niet in het détail, maar de kleine handwerksman 
en hij fluistert je hoog uit de kapitelen in, dat 
hij bang is, getergd, vervolgd, maar dat hij toch 
fiducie heeft en hoop. Hij fluistert je in, dat alles 
anders wordt - dat de prelaten zullen branden en 
de proleten zullen zingen. Dan besef je plotse
ling, dat al die timmerlui en metselaars, steenhou
wers, schrijnwerkers en dakdekkers het geweest 
zijn, die met elkaar dit monument schiepen. 
Dat Lodewijk de zevende en zijn verwanten en 
heren zonder hen niets zouden zijn geweest. Het 
gebouw zit in de erfenis en ik aanvaard het uit de 
handen van de naamloze massa, de schare die 
niemand teilen kan, omdat zij bestaat uit mensen 
die niet meetellen, maar aan wie de toekomst 
behoort. Karel de zevende is dood, maar zij leven 



voort hoog op de heuvel in het zonlicht. In het 
halfduister van de hoge gewelven lezen wij het 
handschrift van hun hartsbegeerte. Het was of ik 
ze gisterenavond zag lopen in een triomfale cor
tège, toen ik wegdroomde onder de klanken van 
Franz Liszts Funérailles. Plotseling schiet in het 
droeve, slepende mineur de vaart en de treurmars 
slaat om in een overwinningslied, dat de cholera 
die epidemisch rondwaart, dood en verderf bren
gend, be/acht vanuit een eschatologische zeker
heid, die nergens anders vandaan kan komen dan 
van Hem, de slavenbevrijder, grondeloos in het 
midden, present in de omslag. Als ik buiten kom, 
nog onontwaakt, staat de basiliek in het volle licht 
en lichtende gestalten veren arm in arm langs de 
sterk hellende straat naar omlaag. Even denk ik, 
dat het zover is. Maar het is geen mirakel: je kunt 
gewoon een frank door een gleufje gooien en de 
basiliek baadt in het licht en dat hadden die zin
gende jongelui gedaan.'' 

(T l, pag. 93-94) 

Dat is Ter Scheggets ontideologisering of ontreligionisering 

ten voeten uit. Hij is niet ongevoelig voor de vervoering (inte

gendeel en zeker niet als die muzikaal van aard is), maar blijft 

ook nuchter. "Even denk ik dat het zover is", dat wat mensen 

zo gemakkelijk een godservaring plegen te noemen, maar dan 

realiseert hij zich: geen mirakel, maar een goedkope truc. We 

willen dat gevoel blijven herkennen en ons mee laten nemen, 

maar we willen ons niet laten bedriegen. Het protest en de 

kritiek, die de kern vormen van het geloof, mogen niet wor

den vastgelegd en verdubbeld in een 'dingfeste' (Ter Scheg

get is gek op dit germanisme en ik neem het maar over, want 

er is geen Nederlands woord, dat de inhoud ervan volkomen 

dekt, w.v.) voorstelling, want dan slaat de zaak weer in haar 

tegendeel om. Ik begrijp dat zo: De woede om de ontijdige of 

gewelddadige dood van een kind drukken we uit in ons geloof 

dat dit leven niet vergeefs mag zijn, dat het op moet staan. 

Maar willen we de opstanding of een voortbestaan na de dood 

vastleggen als een (metafysische) waarheid, dan hebben we 



de woede en het protest uit ons geloof gehaald. En tegelijk 

zegt Ter Schegget elders, dat de volstrekte afwijzing van de 

opstanding als pure projectie onmiddellijk onmogelijk wordt in 

het aangezicht van dat gestorven kind. 

De bijbels-theologische onderbouwing 

In het voorwoord van Het lied van de mensenzoon schrijft 

Ter Schegget: 

'' Meer dan eenmaal werd mij gevraagd om 

een bijbels-theologische fundering van de theses 
die ik in mijn dissertatie en latere geschriften heb 
ontwikkeld. Die vraag wordt terecht gesteld.'' 

(LM, pag. 9) 

De oproep van zijn beide theologische leermeesters, Barth 

en Miskotte, dat wij, willen wij ook op het veld van de politiek 

iets te zeggen hebben, maar één ding kunnen doen, namelijk 

"Schrift-theologen" zijn, is zeker niet aan Ter Schegget voor

bij gegaan. Wat wij als theologen zeggen dient aan de Schrift 

getoetst te worden. Dat geldt heel nadrukkelijk ook voor zijn 

keuze voor het socialisme. Ter Schegget is geen socialist, 

omdat men nu eenmaal die keus gemaakt moet hebben om 

iets van de Schrift te kunnen begrijpen (als sociaal-politieke 

voorkeuze), maar die keuze heeft hij gemaakt op grond van 

hoe hij de Schrift heeft begrepen en die keuze wordt door 

diezelfde Schrift ook steeds weer heilzaam gerelativeerd en 

onder kritiek gesteld: 

'De bijbel zelf dringt tot keuze, hij is een 
woord van hoop tot hope/azen, gesproken door 
mensen, niet verkerend buiten, niet verkerend 
boven, maar mede zittend in de ellende, waarin 
ook hun hoorders zitten, want alleen daar is Gods 
stem hoorbaar. 

(LM, pag. 9) 

Voortdurende toetsing 

Maar zoals de keuze voor het socialisme niet een keuze is 

van 'eens en voor altijd' en van 'daar hoeven we niet meer 



over na te denken', zo is ook de bijbels-theologische onder

bouwing niet een zaak van eenmaal vastgesteld en dan is 

dat voor altijd zo. Het gaat om een voortdurende toetsing, 

waarbij de telkens veranderende politieke omstandigheden 

steeds opnieuw dringen tot de vraag, wat is hier en nu de 

"goede" keuze? Wat is de keuze die in overeenstemming is 

met mijn geweten en met hoe ik begrijp, dat Gods wil in deze 

situatie gedaan moet worden. De mooiste omschrijving van 

deze vorm van toetsing lees ik in de titel van de bijdrage 

die K.H. Miskotte schreef in Antwort, de feestbundel ter ge

legenheid van de zeventigste verjaardag van Karl Barth in 

1956: "Die Erlaubnis zu schriftgemässem Denken". Dat is 

wat steeds opnieuw getoetst dient te worden: is mijn denken 

in overeenstemming met de Schrift? Dat is - zoals Miskotte 

heel nadrukkelijk in dat opstel duidelijk maakt - geen bibli

cisme, maar het is ook niet met Bloch het zoeken van een 

bepaalde ondertoon in de Schrift, want het gaat wel degelijk 

om de boodschap zelf die nauwkeurig beklopt en bekeken, 

gelezen en uitgelegd moet worden. 

Het lied van de mensenzoon 

Zo wordt het "vroege werk" van Ter Schegget bijbels-theo

logisch onderbouwd in twee boeken: Het lied van de men

senzoon, zoals hij zelf ook aangeeft, als onderbouwing van 

zijn dissertatie, Partijgangers der armen, Het geheim van de 

mens en Klassenstrijd en staking. De tekst (de Christuspsalm 

in Fil. 2:6-11) is bewust gekozen voor dit doel, omdat daarin 

het primaat van de christologie en de incarnatie zo kernach

tig aan de orde wordt gesteld. Daarnaast is er De andere 

mogelijkheid, een veel lossere vorm van bijbels-theologische 

fundering, waarin het veel minder gaat om detaillistische 

exegese, maar waarin actuele politieke items bijna spelen

derwijs worden neergezet naast bijbelse verhalen, waarin 

het gaat over de bevrijding van de vernederde en geknechte 

mens. 'Rekenschap' noemt Ter Schegget dat. Rekenschap 

geven van de hoop die in ons is, ook dat is bijbelse theolo

gie. 

Het Lied van de mensenzoon is eigenlijk een buitenbeen

tje binnen het oeuvre van Ter Schegget. Niet zo zeer door 



de prachtige vondst om de door hem gevonden structuur 

van het bijbelgedeelte, de opbouw als die van een fuga, ook 

maatgevend te laten zijn voor de opbouw van het boek. Maar 

wel door de stijl, die de indruk wekt een doelbewuste poging 

te zijn om wetenschappelijk serieus genomen te worden. 

Waar overal in zijn werk de leesbaarheid voor de niet theolo

gisch geschoolde lezer uitgangspunt is, wordt hier aan de si

tuering binnen de wetenschappelijke discussie de voorrang 

gegeven. Het geeft - ook door het uitvoerige dankwoord in 

de inleiding - een beetje de indruk van een tweede disser

tatie. Ter Schegget moet het zelf ook vastgesteld hebben, 

want het boek eindigt met een 'glossarium' van maar liefst 

acht pagina's, die nodig zijn om alle ingewikkelde begrippen 

en Griekse woorden uit te leggen. Eigenlijk had deze bijbels

theologische fundering al in de boeken zelf meegenomen 

moeten worden, maar nu dat niet gebeurd is - zo moet Ter 

Schegget gedacht hebben - wil ik me er ook niet met een 

jantje-van-leiden van afmaken en mijn tegenstanders in de 

gelegenheid stellen te zeggen, dat die bijbels-theologische 

onderbouwing wetenschappelijk niet houdbaar is. 

Theologie als christologie 

"Theologie is christologie", dat is het Barthse adagium dat 

door Ter Schegget wordt overgenomen en aan de hand van 

de Christuspsalm verhelderd. Zoals uitgedrukt in de Bar

mer T hesen: "Jezus Christus is het ene Woord Gods .... ". 

De vraag wie God is, wie God voor ons is, wordt principieel 

beantwoord met een verwijzing naar de gestalte van Jezus: 

zo is God! Dat is de eer van God, dat alle tong belijdt: heer 

(kyrios) is Jezus Christus, de mens, die niet heeft gegrepen 

naar het goddelijke, maar in alles mens is gebleven, zich 

ontledigd heeft, de gestalte van een slaaf heeft aangeno

men en juist daarom door God boven allen verheven is. Zo 

is christologie ook the-anthropologie. Niet over God spre

ken buiten zijn verbond met het geschoffeerde mensenkind 

om is ook: niet over God spreken buiten Jezus om. In hem 

wordt duidelijk wie wij zijn, of beter gezegd: wie wij zullen 

zijn en daarom in aanleg al zijn. Op zoek gaan naar wat God 

wil dat wij doen (de grondvraag van de ethiek) kan dus ook 

met de brief aan de Filippenzen genoemd worden: op zoek 



gaan naar de gezindheid, zoals die was in de Messias Jezus. 

Wat dat is, de gezindheid van Jezus Messias, dat kan bijna 

alleen zingend (hymnisch) verwoord worden. Misschien dat 

het dan ook het onderwerp is, dat Ter Schegget ertoe brengt 

om aan het slot van zijn boek de uitvoerige parafrase van de 

Christuspsalm van Huub Oosterhuis (geciteerd uit: Hoe ver 
is de nacht, pag. 46 v.v.) op te nemen. Ik weet niet precies 

wanneer hun vriendschap begonnen is (bij Septuagint, dus 

eind jaren zestig, vermoedt Elfriede, en dat zal wel kloppen), 

maar hier drukt Ter Schegget de door hem beleefde verwant

schap uit. Oosterhuis maakt later een nieuwe bewerking van 

de Christuspsalm (tekst in: Gezongen liedboek, pag. 92, daar 

naar de beginwoorden aangeduid als "Beeld en gelijkenis", 

maar ook met muziek van Bernard Huijbers in Verzameld 
Liedboek, verschenen in 2004 dus na het overlijden van Ter 

Schegget, op pag. 459, waar dan als titel boven staat: "Het 

lied van de mensenzoon"). Daarin drukt hij op zijn beurt zijn 

verwantschap met Bert ter Schegget uit door deze titel te 

kiezen, het slot te veranderen en ervan te maken: 

Zo is hij mens geworden, 
een gerechte, 
beeld en gelijkenis van Hem 
die leeft en liefde is. 
Hem noemen wij: 
Heer, Mensenzoon van God, 
leidsman en lotgenoot, 
Jezus Messias. 

De andere mogelijkheid 

Leidsman en lotgenoot, dat zijn de termen (dux et comes) 

die Ter Schegget gebruikt voor de steeds omkerende ver

hoogde en vernederde status van de messias in zijn uitleg 

van het lied. 

Diezelfde termen, leidsman en lotgenoot, keren terug als ti

tel van het tweede hoofdstuk van De andere mogelijkheid, 
waarin het lied in het bestek van 22 pagina's nog eens wordt 

uitgelegd. De uitvoerige polemiek met de andere uitleggers 

blijft achterwege, de overdaad aan Griekse woorden ook. 

Waar - voor mijn gevoel - Ter Schegget in 1975 nog gewei-



dig zijn best deed om wetenschappelijk serieus genomen te 

worden, schrijft hij in 1979 in het voorwoord van De andere 

mogelijkheid: "Wie dit boek liever stichtelijk dan wetenschap

pelijk wil noemen, heeft mijn zegen, al heb ik iets tegen die 

tegenstelling ... " (AM, pag. 8). Dat moet bewust of onbewust 

- maar ik houd het op het eerste omdat Ter Schegget er de 

mens niet naar was, om over deze zaken niet zorgvuldig na 

te denken - haast te maken hebben met wat is gaan heten: 

"de zaak Ter Schegget". In 1974/75 achtte hij het wellicht 

opportuun een extra proeve van bekwaamheid af te leggen 

en daarmee ten overvloede nog eens te laten zien, dat hij 

professorabel was. Uit het voorwoord van 1979, diverse te

leurstellingen later, lees ik iets van: bekijk het maar, ik doe 

wat mijn hand vindt om te doen. 

Het conflict 

Het werd een prachtig boek, waarin Ter Schegget in optima 

forma laat zien hoe er ook met de Schrift omgegaan kan wor

den, inderdaad een andere mogelijkheid en welbeschouwd 

de enige mogelijkheid. Jammer dat juist een hoofdstuk uit dit 

schitterende boek (het zesde, "de vrouw gaat voor") leidde 

tot een conflict, dat zijn dan toch al moeizame verhouding 

met de Christenen voor het Socialisme, waar ook schrijver 

dezes deel van uitmaakte, verder bemoeilijkte. Rinse Reeling 

Brouwer is eerder al uitvoerig op dat conflict ingegaan, in 

zijn bijdrage aan De zucht naar vrijheid, pag. 59-72. Ik deel 

zijn conclusie, dat we hier ook te maken hebben met een 

generatie-conflict, in die zin dat sexuele bevrijding voor de 

generatie van Ter Schegget iets anders betekende dan voor 

'onze' generatie. Mies (Berts weduwe) schreef mij, dat het 

volgens haar niet zo zeer een generatie-conflict was, maar 

een verschil van opvatting, waarin Berts uitgesproken vast

houden aan de monogamie een rol speelde. Ik begrijp dat, 

maar denk ook, dat juist dit verschil in opvatting alles te ma

ken heeft met de tijd waarin men geboren en gesocialiseerd 

is. Iets meer begrip over en weer was toen wel op zijn plaats 

geweest. De felheid waarmee op elkaar gereageerd werd, 

zal ook wel iets te maken hebben gehad met de al genoem

de zaak. Waar Bert toch de waarschijnlijk ook niet onjuiste 

indruk zal hebben gehad, dat het feit dat hij door de bui-



tenwacht werd geïdentificeerd met de beweging Christenen 

voor het Socialisme zijn benoeming tot hoogleraar bemoei

lijkte, zal hij dit als een aanval in de rug hebben beleefd. 

Actualiteit 

"Bijbelse theologie voor de kritische gemeente" luidt de on

dertitel. Bijbelse theologie is rekenschap: de kritische ge

meente geeft zich rekenschap, zij recapituleert en toetst haar 

(politieke) opvattingen aan de Schrift. En kritische gemeente, 

dat is niet de verzameling van christenen die voor het soci

alisme hebben gekozen, het is ook niet de verzameling van 

gemeentes die het niet meer uithielden in de benauwende 

setting van hun eigen kerkgenootschappen en daarom buiten 

dit verband zelfstandige kritische gemeentes zijn geworden. 

De gemeente manifesteert zich daar, waar het geweten van 

mensen door de belofte van het vrederijk uit de doodsslaap 

wordt gewekt. (AM, pag. 7). Die gemeente staat daarom kri

tisch in de wereld, heeft weet van de crisis waarin de men

senwereld verkeert. De gekozen bijbelstudies worden bijna 

losjes neergezet naast soms niet eens expliciet genoemde 

concrete politieke dilemma's. Zo wordt in het eerste hoofd

stuk de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan uitgelegd, 

en het krijgt als titel mee "tussen religie en terreur". We schrij

ven het jaar 1979, de gebeurtenissen in Stammheim en de 

acties van de Rote Armee Fraktion in Duitsland en de Rode 

Brigades in Italië liggen nog vers in het geheugen. De mens, 

'anthroopos tis', een zeker mens, gaat een weg die tussen 

religie en terrorisme doorgaat. De rovers uit het verhaal zijn 

Zeloten, politieke terroristen (Ter Schegget weet best dat het 

op grond van het gebruikte woord ook gewone criminelen 

kunnen zijn, maar voor wat hij uit wil leggen aan de hand van 

dit verhaal moeten het terroristen zijn). Priester en Levieten 

vertegenwoordigen de cultus, achten zich wellicht boven de 

partijen verheven, maar dienen juist daardoor de bestaande 

macht. Tussen die twee door, deze Scylla en Charybdis, de 

Zeloten, degenen die met geweld of zelfs met terreur naar 

de macht willen grijpen aan de ene kant en de priesters, de

genen die de macht hebben en ten koste van alles willen 

behouden aan de andere kant, loopt de weg van de mens. 

Tussen deze twee partijen komt de mens om. 'Of nu de wet 



links of rechts wordt uitgelegd, zij blijft op deze wijze een do

dende letter.' (AM, pag. 26). Het gaat ons er niet om hier de 

uitleg van Ter Schegget samen te vatten, maar te laten zien, 

dat hier met behulp van bijbelverhalen iets duidelijk gemaakt 

wil worden over de praxis van de gemeente. 

Van wie is de bijbel? 

in het tweede hoofdstuk herneemt Ter Schegget de studie 

over het lied van de mensenzoon. Met een korte inleiding 

plaatst hij die nu in het kader van de op dat moment binnen 

de kritische gemeente levende vragen, die je grofweg kunt 

benoemen met het thema "materialistische exegese" en die 

door Ter Schegget worden samengevat in de vraag: Van en 

voor wie is de bijbel? En hij zegt dan: 

'' Daarom moet de bijbel teruggegeven wor
den aan hen, van wie hij oorspronkelijk is. Ook 
de bijbel is ontvreemd, ook de bijbel is onteigend: 
hij werd het boek van een gevestigde religie, hoe
wel hij van bevrijding uit het religieuze diensthuis 
spreekt; hij werd het boek van de tempel, hoewel 
hij de tempel ontmaskert als een rovershol. De 
onteigende bijbel moet opnieuw onteigend wor
den, hij moet aan de oorspronkelijke eigenaars 
worden teruggegeven, want voor hen zijn geloof, 
hoop en liefde, deze drie, het enige dat ze heb
ben. Zij leven eruit of ze leven niet. De bijbel 
is van hen. En zal ook altijd weer tot hen terug
keren. Wetenschappelijk gesproken, is dit een 
hermeneutische regel. Dat wil zeggen: de bijbel 
zelf maakt ons op iedere bladzij duidelijk, dat hij 
vanuit deze keuze gelezen wil worden.'' 

(AM, pag. 30) 

In het derde en vierde hoofdstuk ("De ware herder" en "Op

standelingen"), die niet los van elkaar gelezen kunnen wor

den, gaat het over de voorhoede en het volk, over de op

standelingen en hun leider(s). Als Ter Schegget de manier 

wil omschrijven waarop Jezus zijn mensen voorgaat, noemt 

hij opnieuw die woorden leidsman en lotgenoot, iemand die 



vooropgaat en die meegaat door alle ellende heen. In de bij

bel, in dit geval concreet in Johannes 10, wordt dat herder

schap genoemd. De leden van de gemeente zijn navolgers 

van hem, niet in theorie, maar in de praktijk, zij gaan voorop 

in de strijd tegen alles wat de mens tot een geknecht en ver

nederd wezen maken en delen zijn lot. 

''Het is dan ook niet het proletariaat, dat op 
zichzelf en vanuit zichzelf subject van de bevrij
dingsgeschiedenis is. Wij mogen de armen en 
geringen niet met deze zware hypotheek belas
ten, met dit gouden dak van hoge verwachtingen, 
waaraan ze nooit en nimmer kunnen voldoen. 
De machtigen willen niet. De armen kunnen 
niet. Subject van de geschiedenis is Hij, die de 
Hebreeën, de armen en geringen dezer wereld 
verkiest in hun lage staat, in hun situatie van 
bedreiging en in hun ondergang en vernietiging, 
om daar een bondgenoot te ontmoeten, die hun 
lot deelt en die ze voorgaat, als een herder, door 
slavernij en dood heen, naar de verlossing, de 
vrijkoop voorgoed.'' 

(AM, pag. 75) 

Verzoening 

In het zesde en zevende hoofdstuk gaat het over de verhou

ding tussen de seksen en tussen de generaties, waarna het 

boek afsluit met een tweetal minder exegetische en meer 

theologische hoofdstukken: "Oecumene binnen links" en 

"Openbaring is verzoening". In dat laatste hoofdstuk wordt 

door Ter Schegget een thema aangesneden, waarmee je zijn 

theologie ook zou kunnen omschrijven. Je kunt zeggen: Ter 
Scheggets theologie is ethiek en daarin gaat het over het 

door het geloof gewekte geweten en het gebed als het hart 

van de ethiek. Je kunt ook zeggen: in Ter Scheggets theo

logie gaat het over de verzoening, de menslievendheid van 

God, op grond waarvan wij in dankbaarheid en uit vergeving 

mogen leven. In feite is dat hetzelfde (of een andere mogelijk

heid). Over de verzoening als de menslievendheid van God, 

het anders geformuleerde thema, schrijft Ter Schegget in zijn 



voorlaatste in 1999 verschenen boek: De menslievendheid 
van God, gedachten over verzoening. 

Vier conclusies 

Eén hoofdstuk is dan bewust ongenoemd gebleven. Het 

vijfde en kortste hoofdstuk. Kenmerkend voor zijn stijlge

voel plaatst Ter Schegget het precies in het midden als vijfde 

van negen hoofdstukken. De titel van dat hoofdstuk luidt: 

"Vier conclusies" en we citeren het integraal, want dit is hoe 

Ter Schegget zelf in 1979 omschreef, wat de kern van zijn 

theologie was. Die vindt zijn oorsprong in zijn lezing van de 

Schrift, maar is gericht op de gemeente en haar opdracht in 

de wereld: 

1) Geknechte, verachte en vereenzaamde mensen 
worden in de bijbel niet getroost met beloften 
aangaande een buitenwerelds hiernamaals, waar 
zou worden goedgemaakt wat hier en nu niet 
deugt. De bijbel schept geen illusies, zoals de reli
gie, maar verstoort die. De bijbel verbloemt ook 
de hardheid van het menselijk lot niet. De belofte 
van de bijbel luidt: de zondaar gerechtvaardigd, 
het kromme rechtgezet, deze aarde nieuw, die 
leven eeuwig. 

2) Deze hoop op vernieuwing van de wereld en 
deze fiducie in het geleide van de geschiede
nis kunnen alleen aan de ellendigen verkondigd 
worden door mensen, die zich door hen aange
zien weten en tot hen komen in een praxis, die 
daarom van hoop en fiducie getuigt, omdat zij 
werkelijk bevrijdend is. 

3) Deze messiaanse praxis geschiedt in solidariteit 
met de mens in nood die op de voeten wordt 
gezet, zodat hij weer rechtop kan gaan, en in 
loyaliteit met de eigen bevrijdingsbeweging der 
armen, zodat tegelijkertijd de omstandigheden, 
waaronder de mens in ellende en hopeloosheid 
geraakt, worden aangeklaagd en veranderá. 

4) Tot zo'n praxis komt het alleen bij mensen, die 
ten aanzien van het eigen leven en het eigen 



levensonderhoud onbezorgd durven zijn, omdat 
zij zich aan de menselijke conditie niet voorbarig 
willen onttrekken door vorming van macht en 
rijkdom. Zij hebben er in de Messias weet van, 
dat de liefde die op de korte baan schijnt te verlie
zen op den duur winst is en dat het zin heeft zich 
in te zetten, ook als men er onder doorgaat. Dit 
messiaans menszijn is geen eigenschap van edele 
mensen, maar een roeping, die dwars ingaat 
tegen de 'oude Adam', d.w.z. de atavistische of 
misschien zelfs 'natuurlijke' drift tot zelfbehoud. 

(AM, pag. 77) 



IV HET GEBED ALS HART VAN DE ETHIEK 

Een programmatische rede 

De aanstelling van Ter Schegget tot kerkelijk hoogleraar in 

Leiden is zonder enige twijfel van grote invloed geweest 

op de verdere ontwikkeling van zijn theologie. Niet omdat 

hij vanaf dat moment opeens heel anders ging denken, af

stand genomen zou hebben van zijn vroegere revolutionaire 

standpunten, burgerlijk zou zijn geworden of wat dan ook, 

maar simpelweg omdat hij vanaf die aanstelling een andere 

opdracht heeft en zijn theologie dus verder zal ontwikkelen in 

het kader van die opdracht. Zijn in september 1982 gehou

den inaugurele rede Het gebed als hart van de ethiek kan in 

veel opzichten gezien worden als programmatisch voor wat 

Ter Schegget als hoogleraar christelijke ethiek (hij vond dat 

zelf een verschrikkelijke term, want wat wij ethisch juist ach

ten kan niet alleen voor een bepaalde groep mensen gelden, 

maar volgens mij heette zijn vak officieel wel zo) voor ogen 

stond. 

"Van stonde af aan stond voor mij vast, dat ik bij deze gele

genheid tot u zou willen spreken over het gebed ... ", zo begint 

hij. Hij noemt dat gebed daar niet zoals in de titel van zijn 

rede 'hart van de ethiek', maar "hoofdzaak en kern der hei

liging, of - om met de Heide/berger Katechismus te spreken 

- over het voornaamste stuk der dankbaarheid" (HE, pag. 7). 

Hiermee geeft hij gelijk aan dat hij ethiek als "het praktische 

deel van de dogmatiek" zal behandelen, zoals hij dat al vanaf 

zijn dissertatie deed. De mooiste passage uit Het gebed als 

hart van de ethiek (waarin ook samenvattend de kern ervan 

wordt aangegeven) werd in die rede zelf niet uitgesproken, 

maar werd er naderhand als verhelderende noot aan toege

voegd. Ik doel op noot 14: 

✓ 

bHet gebod (de Tien Woorden) en het gebed 
(het Onze Vader) zijn de klassieke stukken in de 
gereformeerde leer der heiliging. Goed verstaan 
houdt deze combinatie (waarin het gebed het 
voornaamste stuk is) in, dat de geboden geen 



absolute wet kunnen zijn; zij zijn "Weisungen 
unterwegs", zij wijzen in de historische, concrete 
situatie aan, wat bindend is: het algemene wordt 
in het bijzondere steeds weer gegeven, het valt 
daar niet direct uit af te leiden, zeker niet van 
los te maken; de "Weisungen" zijn voorbeeldig
bindend; het bindende kan alleen blootgelegd 
worden in een uitlegging, die tegelijk een bemid
deling is. Biddend beproeft de gemeente wat de 
wil van God is hier en nu; zij vraagt wat haar te 
doen staat en zij verwacht op de ;;terugtocht" 
van het gebed aangesproken te worden door de 
herkenbare stem, die ook in het bijbels gebeuren 
klinkt. Voor de bedoelingen van de situatie-ethiek 
is in de theologische ethiek, als het goed is, zeker 
plaats, maar voor haar ligt de norm niet in de situ
atie (waardoor immers het gevaar ontstaat dat 
de "Sachzwänge" gaan overheersen): zij wil in 
de situatie luisteren naar het gebod. Een ethiek, 
waarvan het voornaamste moment het gebed is, 
gaat steeds weer uit van een opengebroken wor
den, een geroepen worden van buiten, waardoor 
de mens in een gemeente en in een vrijheid wordt 
gesteld, waarvan de beloftevolle perspectieven 
verder reiken dan de mogelijkheden der situ
atie.,, 

(GHE, pag. 34) 

Het gaat mij vooral om de vetgedrukte zin, die ik als één 

van de mooiste uit zijn hele oeuvre beschouw. Die zullen we 

eerst bespreken en daarna de bredere context ervan. Het 

antwoord op de vraag, waarom het gebed, meer nog dan 

het gebod, het hart van de ethiek is, ligt opgesloten in deze 

ene zin, waar geen woord te veel in staat en ieder woord van 

betekenis is. 

Het onderwerp van deze zin is de gemeente. We komen er 

in het volgende hoofdstuk uitvoerig op terug, maar in Ter 

Scheggets ethiek gaat het om de gemeente en de vraag 

wat haar te doen staat. Dat dit, wat de gemeente te doen 

staat, ten diepste ook het goede is, dat iedere mens te doen 



zou staan, is een zaak, die besloten ligt in het geloof van 

de gemeente. Het individu bevraagt zijn geweten (als een 

mede-weten met God) op wat hem te doen staat, wat ook de 

vorm van een gebed aan kan nemen. Als we van dat individu 

overgaan naar de gemeente die zich collectief diezelfde ge

wetensvraag stelt, dan is dat naar haar aard een gebed. Ter 

Schegget heeft het er op veel plaatsen over, hoe die voor

ganger, die zegt "laat ons bidden" onze biddeloosheid door

breekt en ons uitnodigt met hem (of haar) mee te bidden. In 

de gemeente wordt de enkeling opgenomen in een biddende 

gemeenschap. 

Richten we ons nu op het gezegde in de zin. Bidden is een 

beproeven, en ik denk dat er hier niet beproeven wordt be

doeld in de zin van 'proberen', maar in de zin van aftasten, de 

woorden op de tong proeven, op zoek gaan naar de goede 

woorden. En wat we beproeven (het lijdend voorwerp in de 

zin) is wat de wil van God is hier en nu. Misschien dat het 

juist ook daarom een beproeven is, omdat het over iets gaat 

waarvan we nooit voor honderd procent zeker zullen zijn. In 

ieder geval nooit van zijn levensdagen zo zeker, dat we ervoor 

ten strijde zouden kunnen trekken, omdat het de wil van God 

is. De wil van God hier en nu. Met die toevoeging "hier en 

nu" veronderstellen we dat we over de wil van God in meer 

algemene zin van elders iets kunnen leren of weten. Dat de wil 

van God is, dat wij mensen in vrede en liefde met elkaar leven 

als elkaars zusters en broeders, dat weten we, dat weten we 

op grond van de Schrift. Maar de ethische vraag, dat is: de 

vraag die ons handelen bepaalt, is nu juist, wat dat hier en nu 

betekent. Wat is onze bijdrage aan meer vrede en meer liefde 

in deze concrete situatie. Zij vraagt, zegt Ter Schegget, wat 

haar te doen staat. Dat is wat we willen weten. De vraag is 

gemeenschappelijk als de vraag van de biddende gemeente. 

En natuurlijk, maar daar zullen we het verderop nog over heb

ben, hierin klinken natuurlijk de bedes van het Onze Vader 

door. Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op de 

aarde. Als we ontdekken wat die wil is, als we dat werkelijk wil

len ontdekken, dan kan dat alleen vanuit het vaste voornemen 

om dat dan ook te doen. En dan volgt misschien wel het moei

lijkste gedeelte van deze omschrijving: zij verwacht op de te

rugtocht aangesproken te worden. Ter Schegget spreekt over 



het gebed als over een gezamenlijke beweging. Hij zegt dat 

ergens anders in zijn rede ook heel mooi: Bidden is een zich 

uitstrekken naar de toekomst. Bidden is reikhalzen, we voelen 

dat het erin zit, dat deze wereld alles in zich heeft om een we

reld van vrede en geluk te zijn, het is om met de titel van een 

boek van James Baldwin te spreken: bijna binnen handbereik. 

De Engelse titel luidde "Just above my head". De toekomst, 

bijna binnen handbereik, net boven ons hoofd, we willen er zo 

graag letterlijk op vooruitgrijpen en dat is dan ook wat we in het 

gebed doen. Beginnend met de lofzegging: Uw Naam worde 

geheiligd, mikkend op het koninkrijk, uw koninkrijk kome, bid

den we om het duidelijk worden van Gods wil. Wat wil Hij, 

dat wij doen op deze aarde. En die beweging, naar voren en 

omhoog, heeft ook een terugtocht. We hebben het beproefd, 

we zijn op zoek gegaan, we hebben het met de woorden van 

Jezus in ons achterhoofd proberen te formuleren en dan gaat 

die beweging weer terug, terug naar de werkelijkheid, waarin 

we leven. En op die terugtocht verwachten we aangesproken 

te worden. Een soort antwoord te horen. Hier wordt het vaste 

schema van ons denken over het bidden doorbroken. 

Waar het meestal over gaat, is de vraag in hoeverre ons ge

bed verhoord wordt. We denken dus in de termen van vragen 

en krijgen. Wij vragen iets en als ons gebed verhoord wordt, 

dan krijgen we wat we gevraagd hebben. En als we het niet 

krijgen, dan zeggen we vroom, dat ons gebed ongetwijfeld 

verhoord is (want God hoort alles) en dat er wel een reden zal 

zijn, waarom we toch niet hebben gekregen wat we vroegen. 

Hier is het iets wat we zelf bij onszelf vast kunnen stellen. We 

vragen als gemeente in het gebed naar de wil van God hier en 

nu, we vragen wat ons te doen staat en we verwachten op de 

terugtocht een stem te horen. En we kunnen ons zelf daarbij 

de vraag stellen: weten we nu wat ons te doen staat en zijn we 

ervan overtuigd, dat dit ook is wat hier en nu de wil van God 

is. En als het antwoord op die vragen ja is, dan is ons gebed 

niet zozeer verhoord (dat misschien ook, als we het in die be

tekenis opvatten) alswel onze vraag beantwoord. De herken

bare stem! Ter Schegget formuleert voorzichtig. Hij zegt niet: 

de stem van God (hoe zouden wij ooit met zekerheid menen 

te weten, waar God wel en niet spreekt), maar de herkenbare 

stem, die ook in het bijbels gebeuren klinkt. Herkenbaar in de 



zin van, in overeenstemming met de manier waarop wij God 

sprekend horen in de verhalen van de bijbelschrijvers. Contro

leerbaar en net als bij het geweten werd gezegd, ook altijd te 

verantwoorden. Je beroepen op een aangesproken zijn door 

God, mag net als het beroep op het eigen geweten nooit ge

bruikt worden als een excuus om aan je medemensen geen 

verantwoording af te leggen van je doen of laten. Een ethiek 

zegt Ter Schegget, waarvan het voornaamste moment het ge

bed is, gaat steeds weer uit van een opengebroken worden, 

een geroepen worden van buiten, waardoor de mens in een 

gemeente en in een vrijheid wordt gesteld, waarvan de belof

tevo/le perspectieven verder reiken dan de mogelijkheden van 

de situatie. (GHE 34) Ik begrijp dat zo: in mijn gebed ga ik er 

niet van uit, dat ik eigenlijk toch al wel weet hoe het antwoord 

moet luiden, ik ga er vanuit dat ik verrast word, dat als ik me 

werkelijk openstel om het antwoord te horen in het licht van 

het komende koninkrijk en in het licht van de bijbelse verkondi

ging, dat dit dan ook een volstrekt nieuw licht kan werpen op 

de situatie waarin ik me bevind, dat het me bevrijdt van het 

denken in details en fragmenten, maar mijn situatie plaatst in 

het grote geheel, zodat ik ook mijn plaats in het gebeuren ga 

zien en op grond daarvan hoor wat mij in die situatie en op 

die plaats te doen staat. Bidden is een geestelijke worsteling, 

al biddend proberen we onze algemene neiging om weg te 

vluchten (escapisme noemt Ter Schegget dat in zijn boeken) 

te bedwingen. Ook dat is bidden, waar je eigenlijk wel weet, 

wat de wil van God is, maar je ziet er als een berg tegen op. 

Je weet heel goed, eigenlijk zou ik nu dit of dat moeten doen, 

maar ik breng het niet op, dan is het gebed de geestelijke wor

steling waarin we moed vinden om te doen, wat ons te doen 

staat en zo in de woorden van Ter Schegget te komen tot een 

medeweten met de God van de hoop, tot een reine conscien

tia, een zuiver geweten. 

Als we deze veelzeggende zin lezen in zijn context, kun

nen we hier met een beetje goede wil (en natuurlijk gehol

pen door de kennis die we achteraf bezitten) horen wat Ter 

Schegget zich als hoogleraar ethiek ten doel heeft gesteld: 

(1) een nadere omschrijving en nauwkeurige invulling van wat 

voor hem ethiek is en (2) uitvoerige studies over de klassieke 



stukken in die leer der heiliging, waartoe ook de ethiek be

hoort. Het eerste zien we gerealiseerd in zijn ethiek Volmacht 

in onmacht uit 1988, het tweede in de studies over het Onze 

Vader (Het innigst engagement uit 1991) en de T ien Woorden 

(Vrijheid door gehoorzaamheid uit 1995). Dat dit laatste boek 

ruimschoots na zijn emeritering als hoogleraar is versche

nen, maakt duidelijk dat zijn leeropdracht wel bepalend is 

geweest voor waar hij zich mee bezig heeft gehouden, maar 

dat de invulling daarvan aansloot bij wat hij zelf als zijn roe

ping heeft beschouwd en daarom dus niet eindigde met zijn 

aanstelling. 

Gebed en geweten 

Voor Ter Schegget stond het van stonde af aan vast, dat hij 

het in zijn inaugurele rede over het gebed zou hebben. Toch 

zouden anderen misschien verwacht hebben, dat het over 

het "geweten" zou gaan als het centrale begrip in zijn ethiek. 

Het verband tussen die beide begrippen formuleert hij hier 

als volgt: 

'btn de daad van het bidden vindt de geeste
lijke worsteling plaats van het subject, dat zonder 
spoor van escapisme zoekt te komen tot een 
medeweten met de God der hoop, tot een reine 
conscientia. Dat mag niet gedeprecieerd worden 
als een beroep op een oncontroleerbare religi
euze instantie, waardoor het eigen woord en de 
eigen keuze gesanctioneerd worden, want het is, 
juist omgekeerd, een zich als subject openstel
len voor de Ander, een zich prijsgeven aan de 
ogen van de geringen, waardoor het gesuste, het 
ingeslapen, ja in doodsslaap verkerende geweten 
gewekt wordt -, gewekt door de belofte en het 
gebod.,, 

(GHE, pag. 19) 

Bij dat beroep op het geweten noteert Ter Schegget in een 

noot, dat het hier niet gaat om het geweten als "laatste be

roepsinstantie". Hij corrigeert daarmee de mogelijkheid tot 

misverstand, die besloten zou liggen in de derde stelling bij 



zijn dissertatie, waarin daarvan sprake was. Natuurlijk was 

ook al in de dissertatie zelf duidelijk gemaakt, dat het hier 

ging om het door God gewekte geweten en dat het daardoor 

nooit echt laatste beroepsinstantie zou kunnen zijn, omdat 

de mens die zich beroept op dit door God gewekte geweten 

ook bereid zal moeten zijn daarvan rekenschap af te leggen. 

Toch wil Ter Schegget dit hier nadrukkelijk hebben vastge

steld: geen gewetensvol handelen zonder rekenschap, geen 

rekenschap die niei begint met het gebed als een zoeken 

naar de wil van God. 

Het gesprek met de niet-gelovigen 

Ook in deze rede is Ter Schegget niet alleen in gesprek met 

zijn mede-theologen, maar zoals in vrijwel al zijn werk ook 

met de buitenwacht. Ik ken weinig theologen, die zich het 

Bonhoefferse uitgangspunt, dat alles wat we als theologen 

over God en de wereld zeggen, wil het voor de gesecula

riseerde en religieloze mens verstaanbaar zijn, ook gefor

muleerd moet kunnen worden "alsof er geen God zou be

staan", zo eigen hebben gemaakt als Ter Schegget. Dit keer 

is de buitenkerkelijke gesprekspartner niet Bloch of Marx, 

maar vooral Nietzsche. Dat is in die zin opvallend, omdat 

Nietzsche in Ter Scheggets werk tot dan toe nauwelijks voor

komt (er kan ons iets ontgaan zijn, maar ik denk alleen een 

zijdelingse opmerking op pag. 24 van Het geheim van de 

mens) en hier opeens zijn belangrijkste gesprekspartner is. 

De verbondenheid en het gesprek met het atheïsme, dat zo 

wezenlijk is voor Ter Scheggets theologie (omdat, zoals hij 

op diverse plekken in zijn werk zegt, wij met hen nu eenmaal 

verbonden zijn in de afwijzing van het theïsme, de veronder

stelde noodzakelijkheid, dat er wel zoiets als een god moet 

zijn) kwam tot dan toe vooral tot uitdrukking in het gesprek 

met marxistische atheïsten. Overigens zal Nietzsche als ge

sprekspartner in het verdere werk van Ter Schegget en vooral 

ook in zijn preken vanaf dan regelmatig terug blijven komen. 

Ik denk dat we zijn liefde voor Nietzsche moeten begrijpen in 

het verlengde van zijn liefde voor Marx en Bloch. Ook als hun 

opvattingen, zoals hier in Het gebed als hart van de ethiek, 

uiteindelijk worden afgewezen, kiest Bert zijn gesprekspart

ners altijd omdat hij iets met ze heeft en niet alleen om zich 



tegen af te zetten. Ook Nietzsche verzet zich tegen de religie, 

omdat hij meent dat het de mens klein en zwak maakt ter 

wille van de macht. In het verlengde van deze herkenning 

van het werk van Nietzsche ligt ook zijn verbondenheid met 

de jonge Brecht van Baäl en de vroege poëzie. 

Juist als je over het gebed spreekt, een thema dat als bij 

uitstek religieus of gelovig wordt begrepen, moet je het 

gesprek aangaan met niet-gelovigen. Waarom vind ik dat 

bidden zin heeft, of in de lijn van de door hem geciteerde 

Miskotte: waarom is de wereld slechter af, als er niet meer 

gebeden wordt? Nietzsche zegt dat bidden alleen maar zin 

zou hebben, wanneer je invloed uit zou kunnen oefenen op 

de godheid en wanneer je zelf beter dan god zou weten, wat 

je werkelijk nodig hebt. En dus acht hij het gebed overbo

dig. Ter Schegget neemt de kritiek serieus. Hij stelt, anders 

dan Nietzsche, dat de mens niet echt weet wat hij werkelijk 

zou moeten wensen en dat hij juist in het gebed daarnaar 

zoekt. Daarnaast citeert hij ook Milan Machovec, die zegt, 

dat "voorzover de 'moderne mens' het gebed alleen maar 

schrapt uit zijn leven, zonder dat het hem lukt het menselijke, 

dat in het gebed vaak is vervat, te demystificeren en te be

vrijden, verliest hij de innerlijke dialoog met zichzelf" (GHE, 

pag. 25). Ter Schegget zal het gebed niet zonder meer een 

gesprek met zichzelf of een innerlijke dialoog noemen (wat hij 

wel over het geweten zei), maar het komt er wel heel dichtbij 

en in ieder geval is er een basis voor gesprek over het gebed 

met onze niet gelovige broeders en zusters, die het belang 

van deze innerlijke dialoog wel beseffen. Het zal geen toeval 

zijn, dat hij in het slotwoord van zijn rede spreekt over zijn 

grote behoefte om tot een intensieve meningsuitwisseling te 

komen zowel met de door de staat benoemde theologische 

hoogleraren als ook met de hele universitaire gemeenschap. 

Theologie bedrijven is "spreken over God", maar altijd ook: 

verantwoording afleggen van ons spreken over God, ook te

genover diegenen die niet of niet meer gewend zijn over god 

te spreken. 

Het innigst engagement 

De nadruk waarmee Ter Schegget inzet bij het gebed als 

hart van de ethiek, zou doen vermoeden, dat dit gebed (of 



de voor zijn ethiek zo kenmerkende combinatie van gebed 

en gebod) centraal zou staan in zijn ethiek. Voorzover we 

zijn belangrijkste werk uit de periode dat hij hoogleraar was 

in Leiden, Volmacht in onmacht, waarop we verderop nog 

uitvoeriger terug zullen komen, beschouwen als zijn ethiek, 

staan niet deze begrippen, maar de gemeente en de berg

rede daarin centraal. Die studies over gebed en gebod heeft 

Ter Schegget wei geschreven, maar als de bijbels-theologi

sche onderbouwing van zijn ethiek. Hij legt de centrale bij

belse teksten over gebed en gebod (het Onze Vader en de 

T ien Woorden) uit in twee studies, waarvan de eerste (Het 

innigst engagement) op het eind van zijn hoogleraarschap in 

Leiden verschijnt en het tweede (Vrijheid door gehoorzaam

heid) ruimschoots erna. 

Wij horen Ter Schegget zich in het prachtige kleine boek over 

het Onze Vader eigenlijk al een beetje losmaken van het uni

versitaire milieu. Zoals hij in het begin van De andere moge

lijkheid (dus voordat hij hoogleraar werd) al duidelijk maakte, 

dat wat 'men' als wetenschap placht te beschouwen voor 

hem niet het belangrijkste was, herhaalt hij dat nu met een 

andere spits, wanneer hij schrijft: 

'De schrijver houdt vol dat een boek als dit 
niet onwetenschappelijk is, al is het zo geschre
ven dat men geen specialist hoeft te zijn om het 
te begrijpen. De opvatting van wetenschap, die 
erachter zit, is niet de meest gangbare, want deze 
is, in zijn ogen, zozeer horig aan de technocratie, 
dat het bestaan van de faculteit der godgeleerd
heid ( door specialisatie, fragmentarisering en 
vooral instrumentalisering) op het spel is komen 
te staan.,, 

(IE, pag. 10) 

Het lijkt erop, dat Bert ervoor kiest om over het gebed te 

spreken zoals hij dat geleerd heeft van zijn grote leermees

ter Miskotte. Hij heeft het niet over "bevinding" maar over 

"innigheid", maar hij weet met alles wat in hem is: weten

schappelijk of niet, ik zal niet spreken over het gebed, zonder 

daarbij mijzelf als biddende mens te betrekken. 



'' Zo doet deze mens een beroep op die God, 
die Jezus voor ogen had als Hij riep: Abba! Over 
de hoofden van alle goden en heren van deze 
wereld heen, doet dit 'grijze kind' een beroep 
op de messiaanse God, die zich in Jezus met 
het menszijn geëngageerd heeft. Hij doet het op 
hoop tegen hoop, hij doet het zuchtend, roe
pend, schreeuwend. Maar hij doet het!'' 

(IE, pag.10) 

Natuurlijk is grammaticaal 'deze mens', namelijk de bidden

de mens, het onderwerp, maar met het 'grijze kind' maakt 

Ter Schegget duidelijk, dat de enige die dit van binnenuit als 

innigst engagement kan beschrijven de bidder zelf is. 

De kritiek van Nietzsche, zoals al werd aangehaald in zijn 

inaugurele rede, is ook hier aanwezig. De biddende mens 

bidt omdat hij niet anders kan, maar dat wil niet zeggen, dat 

hij vrij is van twijfel, dat hij als vanzelfsprekend in gesprek is 

met de godheid: 

'' De gemeente bidt en ik, in statu 
(re)nascendi, stem in, ik bid mee. Ik weet niet 
eens of God wel bestaat. Zijn existentie is filoso
fisch onbewijsbaar (en als zijn bestaan wel wordt 
bewezen, is het de verkeerde God). De gemeente 
echter heeft Jezus voor ogen en zij gelooft: als er 
iemand is als Hij, dan is God er voor ons. Daarom 
roept de gemeente deze God ook aan. In Jezus 
heeft zij zijn woord, zijn stem gehoord en nu 
begint zij op haar beurt naar hem te talen. Bidden 
is de Verborgene, die in Jezus zijn hart openlegt, 
aanroepen. Deze God kan alleen aangeroepen 
worden door een gemeente die zegt: God, als 
Gij zijt zoals Gij in Jezus er voor ons zijt, hoe kan 
het dan in de wereld zijn zoals het is? Het bidden 
van de gemeente klinkt niet vroom: haar taal, als 
het goed is, is driest als die van Job, niet bezadigd 
als die van zijn vrienden. De gemeente spreekt 



niet over God, maar tot God en van daaruit ook 
vanuit Cod. Zij is gemeente in deze relatie, in dit 
innige engagement.'' 

(IE, pag. 26) 

We leren van Jezus bidden. Het Onze Vader is bij Matteüs het 

antwoord op de vraag van de leerlingen "leer ons bidden". 

Natuurlijk is het ook een gebed dat zo ('houtoos') gebeden 

kan worden, maar het mag ook begrepen worden als een 

voorbeeld-gebed: als je bidt, doe het dan op deze manier. 

Zo'n gebed is het tegenbeeld van het religieuze gebed. Dat 

zegt: wij hebben ons best gedaan, nu moet God de rest maar 

doen! Dat noemt Ter Schegget, Bonhoeffer citerend, het ge

bed tot de LückenbüBer, "de hemelse troubleshooter". 



V DE GEMEENTE EN HAAR MOREEL 

Hoe wezenlijk begrippen als geweten en gebed ook zijn in de 

theologie van Ter Schegget, wanneer we het meest wezenlij

ke woord uit zijn theologie aan moeten wijzen, kan dat alleen 

maar het begrip "gemeente" zijn. Bert ter Schegget schreef 

theologie voor de gemeente, hij ontwikkelde zijn ethiek met 

het oog op de gemeente en hij was er (met Bloch) volstrekt 

van overtuigd, dat de wereld recht had op gemeente en die 

gemeente ook nodig had. Daar moet wel gelijk bij aangete

kend worden, dat het begrip "gemeente" voor Ter Scheg

get altijd een kritisch begrip was. Als hij gemeente zegt of 

schrijft bedoelt hij niet zomaar een willekeurige gemeente, 

maar die gemeente die zich aangesproken door het Woord 

en in navolging van Messias Jezus in wil zetten voor een 

rechtvaardige samenleving. Omgekeerd geldt echter ook: als 

hij (zoals in de ondertitel van De andere mogelijkheid) spreekt 

over kritische gemeente, dan bedoelt hij niet die specifieke 

gemeentes, die zichzelf zo aanduiden, maar juist iedere ge

meente die ... De meest uitvoerige formulering van wat Ter 

Schegget zag als het wezen en de opdracht van de christe

lijke gemeente vinden we in zijn Volmacht in onmacht. Maar 

al heel veel eerder (in 1971) schreef hij in Partijgangers der 

armen over de gemeente als "De avantgarde van Gods re

volutie". 

Volwassenendoop 

Het betreft een opstel van elf pagina's, waarin Ter Schegget 

zich voor het eerst uitspreekt over wat volgens hem een ge

meente zou kunnen en misschien ook wel moeten zijn. Het 

verhaal gaat in eerste instantie veel minder over politiek dan 

de titel zou doen vermoeden. Het is in de eerste plaats een 

opstel over de doop. In dit artikel voert Ter Schegget in na

volging van Barth en Miskotte een pleidooi voor de volwas

senendoop. Hierin, zoals ook op diverse andere plaatsen in 

zijn oeuvre, wordt helder dat Ter Schegget, hoewel hij als 

predikant altijd lid is geweest van de Hervormde Kerk, uit 

een gereformeerd nest komt. Zijn vader, ds. Jan ter Scheg-



get, was voor de oorlog predikant van de Gereformeerde 

Kerken in Hersteld Verband, dat is het gezelschap dat met 

ds. Geelkerken in verband met de kwestie van de al dan niet 

sprekende slang uit de Gereformeerde Kerken was gezet of 

in solidariteit met Geelkerken eruit was gestapt. Een traditio

neel verschil tussen hervormd en gereformeerd was, dat veel 

hervormden er een volkskerk-gedachte op na hielden, ter

wijl de gereformeerden altijd opteerden voor een bewuste 

en belijdende kerk. Voor Ter Schegget hing (overigens weer 

in tegenstelling tot de andere gereformeerden) deze volks

kerk-gedachte samen met de kinderdoop. Een kind werd 

gedoopt, omdat zijn ouders gelovig waren, of omdat zijn 

ouders formeel lid waren van de kerk en zo krijgt de kerk 

doopleden die zich daar zelf niet voor hebben uitgesproken, 

maar desondanks worden beschouwd als lid van de kerk. 

Ter Schegget stelt dat veel mensen er - volgens hem ten 

onrechte - vanuit gaan dat de kerk of zelfs de dominee na

mens God doopt. God vindt dat alle mensen gedoopt horen 

te zijn en de dominee doet dat namens de kerk en namens 

God. Nee, zegt Ter Schegget, een protestantse kerk is geen 

heilsinstituut, zij handelt niet in naam van God (dan zouden 

wij immers als gelovigen claimen precies te weten wat God 

ergens van vindt) maar namens zichzelf. Het subject, het on

derwerp van de doop is niet God, maar de dopeling. Hij of 

zij laat zich dopen en stelt daarmee een daad. Hij of zij stelt 

dat hij zich door God geroepen weet en een nieuw leven wil 

beginnen. Op grond daarvan laat hij zich dopen en de doper 

(de predikant) doopt hem niet namens God maar met het oog 

op God. De dopeling doet een belofte, een eed, waarmee hij 

zich verbindt met wat Ter Schegget noemt "een messiaanse 

samenzwering", het genootschap dat er weet van heeft dat 

God deze wereld anders wil en zich daarvoor in wil zetten. 

Hij of zij doet daarmee een beroep op de gemeente om hem 

of haar aan die doopbelofte te houden. Overigens gebiedt de 

eerlijkheid om te zeggen dat Ter Schegget dit schrijft in 1971, 

ruim na de geboorte van zijn vier kinderen, die voor die tijd 

allemaal gedoopt waren. Niet omdat hij toen nog een fervent 

voorstander van de kinderdoop was, maar omdat hij vond 

dat het bedienen van de doop aan kinderen bij de taak van 

een predikant van de Hervormde Kerk hoorde, of hij daar nu 



zelf wel of niet achter stond. Als leidsman en lotgenoot van 

zijn gemeente was de doop van zijn eigen kinderen daarbij 

inbegrepen. 

Ook in zijn keuze voor de volwassenendoop gaat het Ter 

Schegget om de gemeente. Dat maakt hij in ongemeen felle 

bewoordingen duidelijk: 

''Wie zich laat dopen engageert zich tot deze 
mondigheid, bindt zich aan deze vrijheid, aan dit 
existeren voor anderen, aan de navolging van de 
grote Plaatsbekleder. 
Nu beseffen wij ook, wat een onvoorstelbare 
ramp de historische keuze van de kerk voor de 
kinderdoop betekent. In deze keuze balt zich de 
onmacht van de kerk, haar verloochening en ver
raad samen. De onmondigendoop (kinderdoop) 
is hèt symptoom, waaraan de dodelijke ziekte 
der kerk is te onderkennen. Met de kinderdoop 
namelijk staat en valt het corpus christianum, 
het christelijke westen, de ideologie der eenheid 
van kerk en staat, van kerk en maatschappij en 
volk, een bestel waaruit ook de reformatie niet 
de moed had zich los te maken. Christenzijn is in 
dit klimaat een vanzelfsprekendheid. Wie bang 
is voor de secularisatie, wie het christendom wil 
redden, moet vooral aan de kinderdoop vast
houden. Maar wie zich afvraagt hoe de kerk een 
mobiele samenzwering, een alerte kopgroep kan 
worden, zal tegen het bijgeloof van de kinder
doop hartgrondig moeten protesteren( ... ) 
Zo alleen kan de gemeente haar verzoenings
dienst, haar diaconie aan de wereld vervullen. 
Alle andere dromen van kathedralen en volksker
ken zijn religieuze fantasterij, ten diepste gewijd 
aan menselijke zelfverering.'' 

(PA, pag. 37) 

Het moreel 

Nog voordat Ter Scheggets grote boek over de ethiek van 

de christelijke gemeente wordt geschreven, komt er eerst in 



1985 een klein boekje (ik vind het persoonlijk het mooiste 

boek van Ter Schegget) over Het moreel van de gemeente. 
Essays over de ethiek van Paulus volgens Romeinen 12 en 
13. In de inleiding noemt Ter Schegget het nadrukkelijk een 

"eerste bezinning" en een "voorstudie". Waar we eerder 

over zijn bijbelstudies spraken als over "een bijbels-theolo

gische verantwoording" achteraf, wil Ter Schegget hier eerst 

de Schrift proeven, op zoek naar een bijbelse ethiek, in dit 

geval de ethiek van Paulus voor de gemeente in de verdruk

king. Dat is niet zomaar de theologische ethiek, zoals we 

die in Volmacht in onmacht aan zullen treffen. Het moet ver

taald worden. Er wordt in de bijbel niet zomaar gezegd wat 

ons te doen staat, maar wil onze theologische ethiek goede 

bijbels-theologisch verantwoorde ethiek zijn, dan bestaat 

er een samenhang tussen onze ethiek en de ethiek van de 

bijbelschrijver. Zo wordt Ter Scheggets ethiek voorafgegaan 

door zijn studie over het moreel van de gemeente en gevolgd 

door Zachtmoedig leven, meditaties over de eerste brief van 

Petrus, of de ethiek die Petrus voorhoudt aan de gemeentes 

van Klein-Azië. 

In zijn boek maakt Ter Schegget duidelijk, dat Romeinen 12 

en 13 niet een ethiek biedt, die gehoorzaamheid en onderda

nigheid leert, maar juist gokt op het moreel (niet de moraal!) 

en daarmee op de standvastigheid en waakzaamheid van de 

gemeente, die weet dat de liefde overwint op het eind en dat 

iedere vorming van macht (al was het tegenmacht) noodza

kelijkerwijs moet leiden tot het ingrijpen van een repressieve 

overheid, die de sabel niet vergeefs draagt. Op de laatste 

bladzijde lezen we een "terugblik", die tegelijk een blik voor

uit is. Ter Schegget vraagt zich af, wat we op het ethisch vlak 

nu precies wel en niet kunnen leren van zo'n bijbelstudie: 

',0 h · t 1··k h" h · · h t m tot een c .ns.e IJ- -et 1sc e v1s1e op . e. 

messiaanse experiment te komen voor deze tijd, 
is veel meer nodig dan wat ik bied, al hoop ik dat 
men aan het door mij gedane iets heeft. Naast de 
door mij wenselijk geachte sociaal-theoretische 
analyse van de hellenistische wereld, is nodig 
een analyse van onze huidige wereld vanuit het 



gezichtspunt der bevrijding ( dwz vanuit wat de 
bevrijdingstheologen noemen het epistemolo
gisch privilege der armen). Pas dan hebben wij 
het veld in kaart gebracht waarin de christelijke 
gemeente een koers kan kiezen evenwijdig aan 
de lijn en de richting van de gemeenten van 
Paulus. De twee bedoelde werelden verschil-
len niet totaal: Paulus' wereld is vanuit de onze 
en de onze vanuit de zijne herkenbaar. Maar ze 

verschillen toch ook. Daarom kunnen we geen 
ethiek uit de teksten afleiden, zelfs niet al leggen 
wij de teksten historisch-kritisch, in betrekking tot 
de sociale en politieke context uit. 
Om nu hetzelfde te zeggen en te doen als toen, 
moet er niet anders gehandeld en gesproken wor
den maar wel andere dingen gezegd en gedaan 
worden. Een kritische bijdrage van de gemeente 
aan de politieke bevrijdingspraxis is niet alleen in 
de derde wereld, maar ook bij ons nodig. In die 
praxis worden de ervaringen opgedaan, die nodig 
zijn om Paulus' visie te vertalen naar onze situatie. 
Wat er in de studeerkamer gedaan kan worden 
is van ondergeschikte betekenis, al ligt die kamer 
niet langer hoog in een ivoren toren.'' 

(MOR, pag. 95) 

En toch is dat precies wat Ter Schegget zich op dat moment 

al had voorgenomen te doen. In de studeerkamer een ethiek 

schrijven, die ertoe doet voor de praxis van de christelijke 

gemeente, op zoek naar een koers, 'die evenwijdig is aan 

de lijn en de richting van de gemeenten van Paulus' en dus 

ook een koers die evenwijdig is aan de lijn en de richting van 

degenen die Jezus in zijn bergrede toe heeft willen spreken. 

Volmacht in onmacht 

Zoals al in het inleidende hoofdstuk gezegd: als we één boek 

aan zouden moeten wijzen als "de ethiek van Ter Schegget" 

dan komt daar maar één voor in aanmerking: Volmacht in 

onmacht. De ondertitel luidt: "over de roeping van de chris

telijke gemeente in de politiek". Het is met afstand zijn om-



vang rijkste boek, waarin hij primair duidelijk wil maken wat hij 

onder gemeente verstaat, wat hij onder (theologische) ethiek 

verstaat en wat zijn eigen ethiek is. Maar dat gebeurt in een 

breed opgezet betoog, waarin hij ook het gesprek aan wil 

gaan over de veronderstelde (on)wetenschappelijkheid van 

de theologie in het algemeen en deze ethiek in het bijzonder. 

Het gaat daarbij dan ook over het "recht van spreken" van 

deze ethiek en dan zal ook duidelijk gemaakt moeten wor

den, wat volgens hem op dat moment in ethische zin in de 

richting van de politiek gezegd zou moeten worden. En door 

dat alles heen wordt een doorlopend gesprek gevoerd met 

Kuitert, die immers in zijn Alles is politiek, maar politiek is niet 

alles theologen juist had opgeroepen om zich niet in politieke 

zin uit te laten. Mede vanwege dat gesprek met Kuitert staat 

in het centrum van het boek een uitleg van de bergrede, 

waarin de vraag in hoeverre de bergrede politiek bruikbaar 

is wordt beantwoord. Tegenover Kuiterts vaststelling, dat de 

bergrede niet bestemd is voor politiek gebruik, maar voor de 

interne omgang binnen de kerk, stelt Ter Schegget: 

'' Als de bergrede politiek onbruikbaar zou 
zijn, dan is messiaanse politiek onmogelijk.'' 

(YO, pag. 122) 

Het gesprek met Kuitert 

Het eerste wat opvalt bij Volmacht in onmacht is het ontbre

ken van een woord vooraf of een inleidend hoofdstuk. Dat 

is daarom jammer, omdat Ter Schegget er in eerdere boe

ken steeds weer in slaagde om buitengewoon zorgvuldig en 

scherp geformuleerd de kern van zijn betoog en de motieven 

voor het schrijven van het boek weer te geven. En juist hier, 

in dit boek dat zoveel vragen wil beantwoorden en thema's 

aan de orde wil stellen, wordt met de deur in huis gevallen. 

Waarom valt Kuitert zonder enige introductie op de tweede 

pagina het boek binnen en is er vervolgens niet meer uit weg 

te slaan? Gerrit de Kruijf zegt in zijn bijdrage aan De zucht 

naar vrijheid "Ter Schegget versus Kuitert" (ZV, pag. 37-45): 

"Ter Schegget schreef in 1988 zijn Volmacht in onmacht 

als antwoord op Kuitert." Ik ben dat niet met hem eens. 

Ter Schegget schreef zijn ethiek en wilde ook niet anders 



dan zijn ethiek schrijven, maar juist toen hij zijn ethiek wilde 

schrijven verscheen er een boek dat veel opzien baarde (en 

voor Nederlandse theologische begrippen een 'bestseller' 

was) en dat als centrale stelling precies het tegenoverge

stelde beweerde van wat hijzelf van plan was te beweren. 

Daarom heeft Ter Schegget zich van de polemiek met Kuitert 

bediend om zijn eigen standpunt te verhelderen. Dat Ton van 

der Worp, destijds uitgever bij Ten Have, waar vanaf Kern

woorden bij Marx al Ter Scheggets boeken verschenen, erop 

aangedrongen zou hebben, dat hij op Kuitert zou reageren, 

sluit ik helemaal niet uit, maar ik ben er evenzeer van over

tuigd, dat Bert het niet gedaan zou hebben, wanneer hij het 

niet passend vond in het kader van wat hij wilde schrijven. 

Het meest verrassende van Volmacht in onmacht, is dat 

daarin de bergrede centraal staat (wellicht geprovoceerd 

door Kuiterts uitspraak dat die politiek niet bruikbaar zou 

zijn?), terwijl op grond van de inaugurele rede en op grond 

van zijn eerdere geschriften, het voor mij voor de hand had 

gelegen, dat de centrale thema's van zijn ethiek gebod en 

gebed zouden zijn. Maar wellicht heeft hij juist in de bergrede 

gebod ("er is gezegd, maar ik zeg u ... ) en gebed in onderling 

verband gezien. 

Mijn indruk is, dat evenals Barth, Marx, Bloch en Nietzsche 

ook Kuitert voor Ter Schegget een gesprekspartner is met wie 

hij iets gemeenschappelijks heeft en met wie een intensief 

gesprek zinvol is. Er is ooit wel een openbaar debat tussen 

hen beiden geweest aan de Vrije Universiteit, maar daarvoor 

was weinig belangstelling. Het bleef dus vooral een gesprek 

op papier. De mening van sommige andere Barthiaanse the

ologen, dat Kuitert achter Barth terug ging (en dus niet seri

eus genomen diende te worden), deelde Ter Schegget niet. 

Wat hun verbondenheid is? Ik vermoed, dat Ter Schegget 

Kuitert heeft herkend als een modern theoloog, voor wie het 

theïsme (de gedachte dat er wel een god moet zijn) geen uit

gangspunt van zijn denken is. Uitgaande van de diepe kloof 

die er ligt tussen diegenen die uit zijn op een herkerstening 

van de maatschappij en degenen die vanuit hun geloof pro

beren te bedenken hoe zij als gelovigen kunnen leven in een 

geseculariseerde samenleving, staan zij beiden ongetwij-



feld aan dezelfde kant. Maar binnen dit brede bondgenoot

schap kunnen de tegenstellingen nauwelijks groter zijn. Dit 

vraagt om verheldering. Kuitert is het voor Ter Schegget in 

alle opzichten waard serieus genomen te worden en zorgvul

dig tegengesproken. Dat doet hij niet door een dik boek te 

schrijven tegen Kuitert, maar door zo zorgvuldig mogelijk zijn 

eigen positie te bepalen en van daaruit en in dat kader ook 

Kuitert van repliek te dienen. 

Wat is theologische ethiek? 

"Alles wat wij over boven zeggen, komt van beneden", dat 

is het alom bekende uitgangspunt van Kuitert. Ter Schegget 

stemt daar feitelijk mee in, maar voegt daar iets aan toe: 

'
De theologie heeft als object van haar weten

schappelijk bezig zijn dit spreken over God. Dat 
is echter als menselijk spreken, een spreken van 
ànderen in alle aanvechtbaarheid, maar wat 
gezegd wordt is, dat de gemeente aangesproken 
is van bóven, door God zelf. Dat is de kèrn, dat is 
waar het in dat spreken om gaat. Haal je dat er af, 
dan is het niet meer wat het is.'' 

(>JO, pag. 7) 

Dat de gemeente van boven aangesproken is, dat zij in Je

zus Christus aangesproken is door de God van Israël, dat is 

belijdenis, dat gelooft zij. Dat kan de theologie niet aantonen, 

zo min als zij het bestaan van die God aan kan tonen. Wat 

de theologie kan doen is vragen of de conclusies die de ge

meente verbindt aan dat aangesproken zijn door God of die 

in overeenstemming zijn met dat wat over die God en zijn 

verhouding met de mensen gezegd wordt in de Schrift als 

de (menselijke) neerslag van het getuigenis over het spreken 

van God. Vanuit deze formulering van wat theologie is, for

muleert Ter Schegget vervolgens wat in dat kader begrepen 

moet worden als theologische ethiek: 

'Theologische ethiek wil, van de vooron
derstelling uit, dat de menselijke existentie met 
Gods openbaring is geconfronteerd en dat de 



christelijke gemeente dit weet en beseft, zich 
methodisch bezinnen op het handelen in gehoor
zaamheid aan het gebieden van de God der 
openbaring.'' 

(YO, pag. 23) 

Wat zijn dan de taken van een zo begrepen 
theologische ethiek? 

'' De theologische ethiek ontvouwt de impe
ratieve implicatie van het belijden der gemeente, 
dat deze God god is, door het ethische gehalte 
van de bijbelse onderwijzing te analyseren en te 
verhelderen in zijn horizontale kritische beteke
nis. Zij vraagt zich af, of zij ideologisch voldoende 
vrij is van haar Umwelt om goed te kunnen luis
teren naar de boodschap. Zij analyseert de eigen
tijdse context met gebruikmaking van andere 
wetenschappen, die zij ondervraagt op haar 
ethische mogelijkheidsvoorwaarden en ontwerpt 
analoge handelingsdoelen en -directieven voor 
het heden.'' 

(YO, pag. 35-36) 

Dat is heel nauwkeurig maar ook wat ingewikkeld gezegd. Ik 

begrijp het zo: dat je gelooft heeft ook consequenties voor 

wat je te doen staat. De theologische ethiek probeert die 

consequenties inzichtelijk te maken door uit te leggen hoe de 

geboden in de bijbel fungeren en te onderzoeken wat naar 

analogie daarvan hier en nu als gebod zou kunnen gelden. 

Daarvoor moet ze nagaan of het echt het bijbelse gebod is 

dat daarin spreekt (en niet iets dat wij of anderen daarvoor 

door willen laten gaan) en of wij de wereld waarin wij leven 

goed genoeg begrijpen om te kunnen zien wat daarin als 

analogie van dat bijbelse gebod mag gelden. "Horizontale 

kritische betekenis" noemt Ter Schegget dat. Horizontaal 

staat hier niet tegenover verticaal in de gebruikelijke zin, 

waarin het gaat over de verhouding tussen mens en mens 

(horizontaal) tegenover de verhouding tussen God en mens 

(verticaal). 



Want: 

'God wordt niet anders gekend dan in wat 
horizontaal van Hem spreekt, omdat Hij in het 
gebeuren verticaal spreekt!'' 

(YO, pag. 33). 

In de bijbel vinden we het getuigenis over het spreken van 

God, het geschieden van de openbaring (het verticale). Wat 

wij van God kennen is dit menselijk spreken over het god

delijke gebeuren. Op grond van dit getuigenis over de gans 

andere God leren we met name hoe het allemaal niet gaat, 

leren we kritisch kijken naar alles wat niet god is, maar zich 

wel graag voor god uitgeeft. Daarom veronderstelt deze for

mulering van theologische ethiek cultuurkritiek en religiekri

tiek. 

Gemeente 

Ter Schegget schrijft zijn ethiek met het oog op de gemeen

te. Haar ethiek, of beter nog de praxis waarin deze ethiek 

tot uitdrukking komt, maakt haar tot gemeente. Volmacht 

in onmacht gaat over de gemeente en haar roeping in de 

wereld, maar juist door dat te schrijven, schrijft Ter Scheg

get zijn ethiek. Want dat is christelijke ethiek in relatie tot de 

kerk, bedenken wat de christelijke gemeente te doen staat 

in de wereld. Dus begint Ter Schegget met een uitvoerig 

hoofdstuk over theologische ethiek, waarin hij zijn positie op 

het wetenschappelijke veld als het ware afbakent, om het 

daarna in een twee keer zo groot hoofdstuk te hebben over 

de gemeente en de bergrede. Wat gemeente voor hem in 

die samenhang is, laat hij aan het begin van dat hoofdstuk 

horen. 

'Wie door Jezus als Messias geroepen is, is 
tegelijk daarmee geroepen tot de gemeente. Er 
is geen christen-zijn los van de deelname aan de 
gemeente(!) .... De enkele christen wordt door 
de gemeente gedragen. In de gemeente houden 
mensen die voor Jezus als de Messias gekozen 
hebben elkaar vast, bouwen elkaar op, want 



daar wordt steeds weer het verhaal van profeten 
en apostelen gelezen, daar wordt gebeden en 
verkondigd. En zo vormen christenen met elkaar 
een bijzonder volk in de mensenwereld, het volk 
van God, die zich in Jezus de vriend van men
sen heeft betoond tegen alle vijandschap in. De 
mensen van de gemeente zijn de eerstelingen die 
schuchter reeds nu - geroepen door Jezus - het 
ene mensenvolk van de toekomst beginnen te vor
men. De gemeente is, als het goed is, een gebeu
ren van Godswege in de wereld. God is bezig 
in Christus Zijn gekomen Rijk te onthullen. De 
gemeente laat zich meenemen in die beweging en 
beeldt dat Rijk voorlopig en voorlopend uit. 
Dit betekent dan meteen, dat de gemeente in de 
wereldgeschiedenis staat. Immers zij beeldt als 
gemeente uit, wat vanuit de haar geschonken 
kennis het innerlijk geheim van het tumultueuze 
wereldgebeuren is, namelijk dat het zich afspeelt 
onder het regeren van God en dat het daarom zal 
uitmonden in het God-in-alles-en-in-allen: kosmi
sche vrede en gerechtigheid. Zij kijkt dus anders 
naar het wereldgebeuren: geen fatum, geen 
toevallige ratjetoe, geen willekeur der machten 
- al schijnt het dit alles ook te zijn. De gemeente 
gelooft en zegt en beeldt uit, dat het uiteindelijk 
zo is als het in haar midden profetisch verhaald 
wordt.'' 

r,10, pag. 64). 

Eigenschappen van de gemeente 

Op grond van de geloofsbelijdenis van Nicea noemt Ter 

Schegget, dan vier noodzakelijke eigenschappen van de ge

meente: eenheid heiligheid, katholiciteit en apostoliciteit. "Ik 

geloof één heilige katholieke en apostolische kerk." 

Wat betreft de eenheid, omdat die gebaseerd is op de een

heid in Christus is er maar één gescheidenheid legitiem, 

namelijk de plaatselijke. Alle andere zijn schisma en die 

moeten, waar ze al niet opgelost kunnen worden, tenminste 

betreurd worden. 



Kerk is gemeenschap der heiligen. Dat zegt iets over wat ze 

heeft te zijn en waartoe ze geroepen is. Dat zegt niet dat ze 

een zuivere reine kerk is. 

De kerk is ook katholiek of algemeen. Haar heiligheid is het 

bijzondere, haar katholiciteit is het algemene, zij breidt zich 

uit in tijd en plaats en is aanwezig op alle terreinen van het 

leven. 

Ze is tensloiie apostolisch: het is het criterium voor kerk bij 

uitstek. Apostolisch betekent: in de leerschool van de apos

telen. Of ze werkelijk lichaam van Christus is? Het er-zijn

voor-de-wereld geeft hierbij de doorslag. 

De bergrede 

Tenslotte heeft Ter Schegget het in zijn boek over de taak 

van de gemeente in de wereld heel uitvoerig over de bergre

de en hij zal daar in zijn laatste boek nog uitvoeriger op terug

komen. De volmacht in onmacht komt nergens in de Schrift 

zo exemplarisch aan de orde als in de bergrede. Aan de 

gemeente als lichaam van Christus, is gegeven alle macht, 

maar die macht is haar gegeven in onmacht. Zij zal uiteinde

lijk overwinnen, juist als ze bereid is af te zien van een snel te 

behalen overwinning. Ze zal winnen door het uit te houden, 

door dat ze de kracht en de bereidheid heeft voor haar zaak 

te lijden. Als die bergrede in de politiek - of überhaupt in 

de wereld - onbruikbaar is, als dat verhaal alleen maar geldt 

voor de manier waarop de mensen in de kerk met elkaar om 

hebben te gaan, dan is de wereld aan haar lot overgelaten. 

De bergrede is niet een politiek programma (wie het konink

rijk op haar politieke agenda zet, begaat binnen de kortste 

keren de meest verschrikkelijke misdaden, ook Hitler wilde 

een duizendjarig rijk stichten, schrijft Ter Schegget). Het is 

ook niet een verzameling van ethische voorschriften waar

aan wij ons in alle tijden en ongeacht de aard van die tijden te 

houden hebben. Dat het toch relevant is voor ons dagelijks 

leven, zit in iets anders. En dat andere noemt Ter Schegget: 

autobasileia, dat betekent dat Jezus zelf het koninkrijk is. Je

zus Christus in wie God de beslissende machtsgreep naar 

de wereld doet en in wie hij aanspraak maakt op de mens. 

Daarin ligt de radicaliteit van de bergrede. God in Christus 

wil niet iets van mij, maar Hij wil mij. Hij wil niet iets te zeg-



gen hebben in deze wereld, maar hij vaagt alle machten 

weg door de volmacht van zijn zoon ... die deze volmacht 

in onmacht, deze kracht in zwakheid volbrengt. En die ons 

mensen in die wonderlijke beweging meetrekt. Hij wil ons 

helemaal, dood voor de oude, levend voor de nieuwe wereld. 

Niet alleen onze gezindheid, maar ook onze daad. 

Tegen het scepticisme 

Tenslotte beschikken we nog over een opstel uit 2001 met 

als titel: "De illusie van het eeuwen durend toneelspel. De 

gemeente tussen enthousiasme en scepticisme". Met name 

de ondertitel is veelbetekenend want hier horen we natuurlijk 

ook Ter Schegget die een leven lang vol enthousiasme over 

de gemeente heeft geschreven en ziet, hoe die geleidelijk 

aan gedecimeerd wordt of terugvalt in oude confessionele 

en/of evangelicale rituelen en gewoontes. Oftewel, zoals Ter 

Schegget ook altijd ook tegen zichzelf preekte, zichzelf pro

beerde moed in te spreken, zo horen we hem hier vechten 

tegen zijn eigen scepticisme. 

Hij begint met het hernemen van wat volgens hem nog 

steeds gemeente van Christus is: 

'' De ecclesia heeft een kritisch-politieke func
tie. De gemeenschap der liefde is een kiemcel 
van de wereldwijde openbaring der liefde, die 
zij verwachten. Ooit zal alle discriminatie tussen 
mensen opgeheven zijn en zullen de rassen (jood 
en Griek), de klassen (slaaf en vrije) en de seksen 
(man en vrouw) tezamen in vrede leven. (Hier 
citeert Bert zichzelf uit het in 1999 verschenen 
De menslievendheid van God en wat opvalt is 
dat hier het woord "liefde" thematisch wordt 
gebruikt zoals dat ook al was gebeurd in zijn 
afscheidscollege dat de titel "Liefde en gerechtig
heid" droeg). Daar (t.w. in de gemeente) geven 
ze reeds onder vijandige omstandigheden vorm 
aan. De gemeente is ook een retraite waar je rust 
vindt voor het harde leven dat nog anders, nog 
hard is. Zij is een terugtochtgebied, maar ook een 
uitvalsbasis, want de hoop van de gemeente is 



op de wereld gericht. Die moet anders worden 
en zal ook anders worden. In zoverre is de messi
aanse gemeente ook een politieke werkelijkheid. 
Zij geeft gestalte aan de hoop op Gods revolutie 
in de Messias, die reeds geschied is en die haar 
gelding voor de wereld heeft.'' 

(ADV, pag. 27) 

Dat is de gemeente zoals Ter Schegget die in heel zijn theo

logie steeds voor ogen heeft gezien. En nu gaat hij in op de 

neergang en schrijft dan: 

f'_ 
�We moeten de tegenwoordige leegloop en de 

uitholling van de kerk niet interpreteren als iets ver
schrikkelijks dat zal leiden tot de ondergang. Ook 
niet als een crisis, die we waarschijnlijk wel zullen 
overleven, want dat is ook niet zeker: het kan ver
keerd aflopen. 
Er is iets anders aan de hand dan dit pessimisme 
voorspelt en waar wil hebben. Wat in onze tijd 
met de kerk gebeurt, kunnen wij het best typeren 
als: verlies van macht en invloed van het instituut 
en winst aan gezag van de getuigende gemeente. 
( ...... ) 

Wat we nu meemaken is dat de kerk langzaam 
maar zeker wordt losgemaakt uit de oude binding 
aan de macht. Dat is bepaald geen secularisatie, 
zoals sommigen dit proces willen noemen. Het is 
juist het tegendeel: de kerk wordt bevrijd uit haar 
verstrengeling met de macht. Die Constantijnse 
verstrengeling is veeleer de secularisatie. Want het 
vrije getuigenis van de kerk is altijd bedreigd, als 
de kerk over macht beschikt of meent te beschik
ken. Wat de kerk heden ten dage overkomt is een 
loutering en bevrijding uit de secularisatie, een 
vrijmaking tot de dienst waartoe ze geroepen is. 
De kerk kan zonder onnodige angst en overbo
dige zorg onder ogen zien, dat zij veroordeeld 
wordt tot marginaliteit. Daar hoort zij immers 
thuis, niet in het midden van de macht, maar in 



de margo, de kantlijn. De kerk mag rustig een 
minderheid zijn. Het is dan ook verwerpelijk, 
dat sommige theologen allerlei annexatie-ideolo
gietjes introduceren, als: de kerk buiten de kerk, 
anoniem christendom, latente kerk en wat er 
verder bedacht is op dit gebied. Evenmin doet zij 
er goed aan haar vroegere machtspositie te wil-
len terugveroveren. De kerk moet niet door in te 
spelen op het opbloeien van nieuwe religiositeit 
haar cliëntèle trachten terug te winnen. De kerk is 
nu eenmaal geen religieus genootschap, dat gods
dienst en godsdienstigheid wil bevorderen, maar 
een gemeente die bestaat bij de gratie van de men
sendienst van God. De kerk moet verheugd zijn 
juist uit die machtsgreep verlost te zijn, want haar 
schijnbare macht was in wezen dienstbaarheid 
aan de wereldse macht. Haar getuigenis is erdoor 
verstikt. 
De kern van het christelijk getuigenis is juist de 
ontmaskering van de religieuze vervreemding en 
de opheffing van de baälsdienst om op die wijze 
de weg vrij te maken voor de dienst van de liefde, 
het 'er voor anderen zijn' in het perspectief van 
Gods Rijk. Als de kerk dus gaat inspelen op de 
religieuze vraag naar zingeving wordt zij haar 
getuigenis ontrouw. De religieuze zinvragen leven 
in de privé-sfeer en vooronderstellen een reeds 
geaccepteerde wereld. Welk antwoord de kerk 
ook geeft, het zal altijd een vrijblijvende, min of 
meer interessante subjectieve privé-mening blijven. 
Dat God in Christus mens en wereld met religie en 
al heeft betrokken in zijn beweging naar het Rijk 
van recht en vrede toe, kan zo niet tot zijn recht 
komen. De kerk kan en mag zich niet aanpassen 
aan subjectivering en pluralisering, al moet zij die 
onderkennen. 
Haar opdracht is in te staan voor de ene geheelde 
wereld waar het God op aankomt en Hij op 
aanstuurt. Een machtsgericht denken en erbij 
behorende zorg om de klandizie maakt haar 



monddood. Het zou wel eens zo kunnen zijn, 
dat juist een minderheidsgemeente in haar zoge

naamde onmacht de volmacht om getuige te zijn 
beter kan vervullen.'' 

(ADV, pag. 28-29) 



EPILOOG: 

HET GELOOF VAN TER SCHEGGET 

Een ding staat als een paal boven water: de theologie van 

Ter Schegget uitspelen tegen het geloof van Ter Schegget is 

iets wat Bert zelf verschrikkelijk gevonden zou hebben. Dus 

als we het hier hebben over het geloof van Ter Schegget, dan 

hebben we het over het geloof van de theoloog Ter Scheg

get. Tegelijkertijd is er natuurlijk verschil: de theoloog schrijft 

zijn theologie niet als rationalisering of rechtvaardiging van 
zijn geloof en de gelovige spreekt niet over zijn geloof in we

tenschappelijk verantwoorde termen. 

Wie zich bezighoudt met theologie, met het consistent "spre

ken over God", moet het bestaan van die God op de een of 

andere manier voor waar houden, terwijl de gelovige weet, 

dat zijn geloof altijd de twijfel als keerzijde heeft. Misschien 

waren juist daarom de preken van Ter Schegget zo aangrij

pend, omdat hij daarin als gelovige naast zijn hoorders ging 

staan. Hij preekte ook altijd tegen zichzelf, zei hij vaak. In die 

preken sprak hij veel opener dan in zijn theologische boeken 

over zijn twijfel. 

Wat Ter Schegget precies onder geloof verstond, heeft hij 

nergens heel precies geformuleerd, maar ik heb hem ooit tij

dens een leerhuis horen spreken over Kleijs Kroons preken 

over Hebreeën 11 en 12, die hij als Messiaanse volharding 

bewerkte en van een inleiding voorzag. Ik weet vrij zeker dat 

Ter Schegget zich uitstekend kon vinden in de manier, waar

op Kroon daar formuleerde wat geloof is: 

''Geloof' in de bijbel is wel een zelfstandig 
naamwoord, maar het ligt veelmeer dan in onze 
taal tegen het werkwoord aan. Het is wat met een 
latijnse term heet een 'nomen actionis', dat is een 
woord van actie. Geloof is dus 'geloven', dat wil 
zeggen: fiducie hebben. Luther sprak soms over 
fides als over een desperatio fiducialis, dat is een 
vertrouwende hopeloosheid.' ' 

(MV, pag. 12) 



Het is meer 'faith' dan 'believe', het is een geloven, omdat je 

wel moet geloven, omdat wanneer je die fiducie verliest, alles 

verloren gaat. Het is zeker niet zomaar een geloven 'dat God 

bestaat'. In een in 1997 voor Groot Zuid gehouden preek, die 

hij als thema "Bestaat God?" meegaf, zegt hij: 

'Met de oude god, de garant van de wet, van 
de waarden en normen, is het gedaan. Niemand 
van ons, die oprecht is en eerlijk, kan meer in 
hem geloven. We zijn door de wetenschappelijk 
en technologische vooruitgang eigenlijk allemaal 
atheïstisch geworden, zonder uitzondering. De 
religie woekert alleen nog op het privé-terrein, 
op het terrein van de willekeur van het individu, 
dat vrij wordt gelaten in alles en nog wat te gelo
ven_,, 

(OPH, pag. 28) 

En toch ... Bijna laconiek zegt hij in de inleiding van die preek 

(zijn tekst, Ps. 22:4, citerend): "Het thema is 'Bestaat God?' 

Het antwoord op die vraag luidt: Gij zijt heilig en woont op 

de lofzangen van Israël." God bestaat, zolang die lofzang 

gaande wordt gehouden, zolang mensen er fiducie in heb

ben omdat ze zich aangesproken weten door die God, van 

wie ze niet aan kunnen tonen of hij wel of niet bestaat. 

Maar hoe zit het dan in onze tijd, wanneer de mensen niet al

leen de religie, maar ook dit geloof achter zich gelaten schij

nen te hebben en de lofzang niet meer gaande houden. Dat 

ze niet minder bevlogen, zoekend, betrokken, geëngageerd 

zijn, dat geloofde Bert op voorhand. Maar hoe werkt dat 

dan, of om met Bonhoeffer (door Ter Schegget in zijn latere 

werken steeds vaker geciteerd) te spreken: hoe kan Christus 

Heer zijn in een religieloze wereld? Over deze en soortgelijke 

vragen had Ter Schegget nog een boek willen schrijven. Ter 

voorbereiding daarvan schreef hij een brief aan een aantal 

mensen in de leeftijd van zijn kinderen (vaak ook mensen 

die hij kende via zijn kinderen), omdat hij een indruk wilde 

krijgen, hoe zij over deze vragen nadachten. 



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

Wat Bert precies bedoelde met de 'ballast, die we rustig 

overboord kunnen gooien' kunnen we hem niet meer vra

gen. De religie an sich, de x-god van Miskotte en het geloof 

in een almachtige hemelse bestuurder die alles in handen 

heeft, horen er zeker bij. Dat laat hij ons nog een keer horen 

in zijn laatste preek, die hij nog wel geschreven, maar niet 

meer gehouden heeft. Daar heeft hij het over zijn afkeer van 

de religiositeit van de kerk: "Altijd weer wordt 'God' religieus 

opgevat: de almachtige X, de grote 'Van der Hummes' in de 

hemelen die alles bestiert, aan wie wij offers moeten brengen 

om hem zacht te stemmen en op onze hand te krijgen" (MV, 

pag. 52). Maar ik vermoed, dat hij nog een stap verder zou 

willen zetten. Iets daarvan klinkt door in diezelfde brief, in 

een fragment, waarin alle hoofdthema's van zijn theologie als 

geweten, gebed en gemeente samenkomen in een poging 



om ze in een nieuwe setting, die van de geseculariseerde 

mens, te plaatsen. Met die laatste, ultieme vraag, willen we 

eindigen: 

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

in: Beumer, J.J. en G.H. ter Schegget, Karl Barth: een 

theologisch portret, Baarn 1986. 

VO Volmacht en onmacht: over de roeping van de christe

lijke gemeente in de politiek, Baarn 1988. 

MK "Het maatschappelijk kader van de theologie" in: In welk 

kader, 's Gravenhage 1988. 

iE Het innigst engagement: het Onze Vader als zucht, Baarn 

1991. 

BM "De bevinding bij K.H.Miskotte" in: Knijff, H.W. de en 

G.W. Neven red., Horen en zien: opstellen over de theo

logie van K.H.Miskotte, Kampen 1991. 

RG Recht op gemeente: de betekenis van joodse denkers 

voor mijn ethiek, Kampen 1992. 

ZL Zachtmoedig leven: meditaties over de eerste brief van 

Petrus, Baarn 1992. 

ZV De zucht naar vrijheid: Ter Schegget doordacht. Feest

bundel voor G.H. ter Schegget, Beek, A. van de, M. den 

Duik en G.G. de Kruijf (red.), Baarn 1992. 

VG Vrijheid door gehoorzaamheid, over de tien woorden, 

Baarn 1995. 

MG De menslievendheid van God, gedachten over verzoe

ning, Baarn 1999. 

HR Een hart onder de riem, over de bergrede, Baarn 2001. 

MV Over menselijkheid en vrijheid. Vier toespraken van 

G.H.ter Schegget. (Amsterdam, 2001) In eigen beheer 

uitgegeven door Elfriede ter Schegget. 

OPH Ophef 2002/4: Indachtig G.H. ter Schegget. Thema

nummer met de toespraken, die werden uitgesproken 

op het symposium dat één jaar na zijn dood, op 9 no

vember 2002 werd gehouden. Daarin ook de geciteerde 

preek: "Bestaat God?". 
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