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W O O R D V O O R A F 

Een van de dingen, die wij in deze tijd herontdekken, is 
de onafhankelijkheid der bijbelse getuigen. Hun vrijelijk 
zich bewegen, zich geven of zich terugtrekken in en onder 
de aanwezige, religieuze krachten en machten. Hun ge
brek aan enige behoefte om zich daar aan te binden, om
dat ze volstrekt alleen aan Jezus Christus gebonden zijn. 
Hun vrolijke betuiging :'Verwerp de oudwijfse fabelen'! 
Dat laatste is een van die krasse, intens-vrolijke uitroepen 
van de man, die negentien eeuwen geleden overstak naar 
onze Westerse streken, toen er nog geen 'Europa' be
stond. Mede onder invloed van deze man, Paulus de 
apostel (een vrije geest, als er weinigen zijn geweest!), is 
er zo iets als ons Europa ontstaan. 
Als wij, na zoveel eeuwen, ons weer verdiepen in de be
schrijving van zijn optreden, zoals de Bijbel ons die geeft, 
vallen ons verrassende dingen op. Hier mogen twee voor
beelden worden gereleveerd. 
Als Paulus in 'Europa' aankomt, geroepen in de nacht 
door een gedroomde Macedoniër, wordt hij al spoedig 
geëscorteerd door de opvallende 'prediking' van een sla
vin met een waarzeggende geest. Wat zij uitroept is zeer 
'waar'! 'Deze mensen zijn dienstknechten des Allerhoog-
sten Gods, die ons de weg der zaligheid verkondigen' 
(Handelingen 16 vs 17). 
Men zou zeggen: betere introductie kon de boodschap 
van Paulus niet krijgen. Ieder kende deze jonge vrouw 
als begaafd met 'hogere' inzichten, en er werd blijkbaar 
veel van haar voorspellingen gebruik gemaakt, want haar 
eigenaars verdienden er goed aan. Paulus echter versmaadt 
deze introductie. Hij herkent er alleen maar een spook, 



een daemon in. Hij wil niet, dat zijn boodschap op gezag 
van 'bovennatuurlijk' inzicht van buiten af door de men
sen wordt aangenomen! Hij is tegen de vermenging van 
Evangelie-gezag met oudwijfse fabelen en hun gezag! En 
zonder er aan te denken, dat hij zich daardoor in maat
schappelijke consequenties begaf (de bron van inkomsten 
voor de rijke eigenaars zou vervallen!) gebiedt hij de boze 
geest, van haar uit te gaan. Prompt komt hij daardoor in 
de gevangenis! 
Nog vreemder en opvallender wordt er gesproken in 
Handelingen 19. Daar wordt verhaald, hoe door de pre
diking en door de handen van Paulus God (men lette op 
die volgorde!), geloof en genezing bracht in Efeze. Reeds 
spoedig krijgt hij, die eerst veel tegenspraak heeft ont
vangen, dan ook bijval en navolging. Er zijn er, die met 
hem meedoen of althans hem nadoen. Men zou zo zeg
gen: de prediking en de invloed van Paulus krijgt steun 
en gezag in de omgeving. De naam van Jezus de Heer 
wordt door meerderen over de bezetenen uitgesproken. 
Maar dan is er plotseling een rebelse geest op het toneel, 
die er fel en afwijzend, ja, met de grofste handtastelijk
heden op reageert en niet gebannen wil zijn door 'Jezus, 
die Paulus predikt'. Paulus doet daar niets tegen, hij laat 
toe, dat de 'christelijke' bezweerders het huis uit geslagen 
worden! En dan staat er, dat een vreze over allen viel en 
'de naam des Heren Jezus groot werd gemaakt', ja, dat er 
een algemene belijdenis van afgoderij en bijgeloof los 
komt! 

Het is alsof de Bijbel zelf wil zeggen: terecht en ter ere 
van Christus verzet zich een mens tegen elk overwonnen 
worden door 'christelijke bezweringen'1 
Juist in en door dit verzet ontstaat n.1. een bevrijding van 
'christelijke' bijgelovigheden. Dat geldt ook voor onze 



tijd. En het is de moeite waard, dit te bedenken, nu ons 
het volgende jaar - o schrik - het 'jubileum van Paulus' 
komst in 'Europa' (negentien eeuwen geleden) te wach
ten staat. Wat moet dat worden? Hoe het echter uitvalt: 
het schijnt mij een der beste vormen van herdenking toe, 
als wij trachten, even vrolijk en onafhankelijk als hij te 
geloven. 
Voor kerkdijken evenzeer als voor niet-kerkelijken scheen 
het de uitgever goed, dat ik dit boek samenstelde. De ti
tel er van werd ontleend aan de eerste brief van Paulus 
aan zijn 'catechisant' Timotheüs, hoofdstuk 4 vs 7. Ze 
werd het eerst gebezigd boven een bespreking van mijn 
vorige boek 'Geloof, Gebod, Gebed' door de Groene Am
sterdammer en dankbaar door mij in het oor geknoopt. 
Men zal bemerken, dat de hier volgende verzameling 
korte opstellen veel bevat van wat ik in dit weekblad 
schreef, vermeerderd met een en ander van mijn hand uit 
'In de Waagschaal', 'Vrij Nederland' en 'De Vrije Kathe
der'. Alles werd intussen enigszins gewijzigd en aange
vuld, alsook in een nieuwe volgorde geplaatst, die, naar 
ik hoop, voor zich zelf spreekt. Insiders zullen zeker theo
logische invloeden of zelfs bronnen weten op te sporen, 
ook al heb ik gemeend de dingen op mijn eigen wijze te 
zeggen. 

K. H.K. 





H E T V R E E M D GEWORDEN BOEK 





1 N I E U W B I J B E L G E Z A G 

In dit boekje wordt critisch over het bijbelgebruik van 
veel christendom geschreven. Maar het bedoelt daarmee 
juist een terugkeer tot de Bijbel te bepleiten. Wellicht is 
deze bedoeling voor veel lezers al voldoende om niet ver
der te lezen. Zij behoren wellicht tot de overgrote meer
derheid der mensen, die zeggen (of niet hardop zeggen 
maar wel denken): wat kan ons die Bijbel nog schelen? 
Wat gaat ons die Bijbel nog aan? 
Ik zal vooral niet beweren dat iemand, die geërgerd of 
onverschillig die vraag oppert, op de verkeerde weg is. 
Integendeel, hij is op een weg, die wij blijkbaar onont
koombaar allen móéten gaan. Men moet nog minder den. 
ken, dat alleen 'onkerkelijken' of 'vrijdenkers' op die weg 
lopen. Wij lopen allen, al geslachten lang, op die weg. 
Ook de 'kerkelijken'I De Bijbel is niet maar buiten, maar 
ook binnen de kerken tot een vréémd Boek gewordenl 
En ik zou willen beweren, dat dit niet eens een nadeel is 
te achten. Het is een noodzakelijke omweg, misschien, 
voor ons nadelig, maar niet voor de Bijbel zelf! De Bijbel 
is een Boek, dat kan wachten om opnieuw te spreken De 
Bijbel is een Boek, dat maar door één ding bedorven kan 
worden: door de sleur en routine van al die 'bijbelken
ners', die aan de Bijbel zijn vréémdheid en ontoeganke
lijkheid ontroofd hebben en dat nog steeds doen. 
Men hoort nog al eens beweren, dat het de bedoeling van 
Luther en Calvijn zou zijn geweest, de Bijbel uit de han
den van de kerkelijke hiërarchie in de handen van ieder
een te brengen. Als dat op die vlakke manier waar is, 
zouden we elke 'Hervormingsdag' het wan-succes van die 
bedoeling moeten gaan vieren! Want het is een open-



baar geheim, dat er sinds de boekdrukkunst wel steeds 
meer en steeds goedkoper bijbels zijn gedrukt en ver
spreid, maar dat de interesse voor de Bijbel omgekeerd 
evenredig daaraan is geworden. Men zou haast de ge
dachte krijgen, dat het 'succes' van de bedoeling der Re
formatie dus alléén bestaat in dat goedkoper en menig-
vuldiger worden van de Bijbel. Er is n.1. op de hele we
reld inderdaad geen enkel boek, dat ook maar van uit de 
verste verte (ook vandaag de dag!) een deeltje van het 
aantal oplagen en het aantal vertalingen benaderen kan, 
dat de Bijbel haalt. 
Maar die cijfers zeggen niet zo veel. Velen hebben het ge
voel, dat het werkelijke 'succes' van die Bijbel ondertus
sen toch maar bedroevend is. Al naar gelang men het uit
drukt: als een schrikkelijke mislukking van de prachtige 
'idealen', die er in vertolkt zouden zijn óf als een schrik
kelijk resultaat van de domme en achterlijke 'ideeën en 
fabelen', die er in zouden staan. En dus nog eens: wat 
gaat ons die Bijbel nog aan? Hij is overal voor een spot
prijs te koop, in uitgaven, die werkelijk'voor ieders beurs' 
bereikbaar zijn, en hij wordt zelfs gratis en voor niets 
'verspreid' maar hij interesseert ons niet erg meer. Het 
lijkt verloren tijd en geld, dat drukken en dat versprei
den. En dus nog eens: de Reformatie lijkt een wan-suc-
ces te hebben opgeleverd. 
Maar nu zeg ik: Als het inderdaad de bedoeling van de 
reformatoren zou zijn geweest, om de Bijbel tot dat 'boek 
van en voor 'iedereen' te maken, die 'best-seller voor Jan-
en-alleman', zou ik vandaag de dag ophouden met protes
tant of zelfs met christen te zijn. Als het de Reformatie 
inderdaad te doen zou zijn geweest om aan iedereen en 
mijzelf de vrijheid te schenken, om op dit ontzagwekken
de Boek maar los te gaan en er in te lezen of uit te halen, 



wat 'iedereen en ik zelf' wil, dan kan ons zowel de Bijbel 
als de Reformatie gestolen wezen. Het is dan met allebei 
een bijzonder oninteressante, ja, onbehoorlijke affaire. 
Als die geste van Luther en Calvijn en hun geestverwan
ten geen middel, maar doel zou zijn geweest, als die 'vrij
heid' en dat 'recht' tot bijbellezen en bijbel-vertolken 
'voor iedereen' de gehele aandrift en opzet van die gees
telijke omwenteling in de zestiende eeuw was, in plaats 
van sléchts een noodzakelijk begeleidend verschijnsel van 
en een voorwaarde tot heel wat anders — dan is die onbe
langrijke zaak volkomen terecht dood gelopen! Dan is 
de Bijbel terecht tot een van die boeken geworden, die 
'men' niet meer leest, maar waaruit men ten hoogste ci
teert. 

De Bijbel is dan met volkomen recht.op de achtergrond 
en onder het stof geraakt, zoals het heden het geval is. 
Dat is dan geen ongeluk, maar juist een eerherstel. Want 
de Bijbel heeft het recht een vreemd en bevreemdend 
Boek te zijn en te blijven, en anders het weer te worden! 
De al-te-bekende Bijbel móést wel op die harde manier 
vreemd voor ons worden, juist doordat hij te bekend en 
gewoon was geworden. Want wat wij weer nodig heb
ben, is een Bijbel, die vréémde, ongehóórde dingen zegt. 
Zo'n Bijbel kan nog, kan weer die heilzame Kracht tot 
bevreemding hebben, waar wij deugd aan hebben zullen. 
Zo schrijvend krijg ik wellicht te horen, dat ik behoor 
tot de mensen, die 'op zichzelf voortreffelijke dingen he
laas nog met zeer dubieuze argumenten verdedigen'. Dat 
schreef b.v. eens die groep religieus geïnteresseerde men
sen in ons vaderland, die zich tot levenstaak gesteld heeft, 
de godsdienst in het algemeen 'en de christelijke gods
dienst in het byzonder als een levensgevaarlijke dom
heidsmacht te bestrijden. 



Schrijver dezes - en dat is de eigenaardige ingewikkeld-
heid van zo'n geval - voelt zich in verschillende opzich
ten aan zulke bezwaarde vrienden vrijdenkers en atheïs
ten gehecht en verwant. In zijn hart en op bepaalde 
ogenblikken ook in het publiek heet hij ze zelfs van harte 
welkom, in zoverre ook hij afkerig is geworden van al 
onze menselijke godsbeelden en religiositeiten. Zijn be
zwaar tegen hen is alleen de iets te humorloze hittigheid, 
waarmee de strijd tegen de religie door veel atheïsten ge
streden wordt, en vooral: de gevaarlijke indruk, die daar
door voortdurend gevestigd wordt, dat alle menselijke 
godsbeelden toch nog als realiteiten bestreden inplaats 
van als spoken vrolijk belachen en verworpen zouden 
moeten worden. Spoken moet men niet al te nadrukke
lijk meer (gelijk Don Quichotte het deed) bevechten. De 
mensen zouden gaan denken, dat ze inderdaad nog be
staan. 

Zo'n spook zou kunnen zijn dat z.g. bijbelgeloof en bij-
belgezag, waaraan schrijver dezes zich in dit boek ook 
weer schijnt te bezondigen en dat hij blijkbaar wil propa
geren. Hoe kan ons de Bijbel nog als bron van gezag 
voorgehouden worden, zeggen mijn vrijdenkende tijdge
noten. Men moet al een dominee zijn, om moderne men
sen nog steeds met dat oude fabelenboek, die dwaze 
bron van allerlei volks-verdomming, aan boord te komen I 
Daarvan zeg ik al dadelijk: spoken bestrijdt men niet zo 
nadrukkelijk. Want wie denkt vrij: hij, die althans pro
beert de Bijbel weer te horen zeggen wat hij in werke
lijkheid bedoelde en bedoelt, of hij, die bij het minste en 
geringste gerucht daaromtrent al meteen uitroept: 'Weg 
met dat verouderde boek. Wat hebben wij, moderne 
mensen, daar nog mee te maken?' Ik zou willen ant
woorden: wie kan tegen u willen beweren, dat u daar 
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5 D E B I J B E L 
A L S B O E K E N V E R Z A M E L I N G 

Het is niet waar, al lijkt het zo, dat de daden der mensen 
het eerste en het voornaamste zijn. Daden worden voor
bereid en gewekt door woorden, door gedachten, die in 
woorden uitgedrukt in de hoofden en harten der mensen 
worden geworpen! Dit feit niet voor ogen te hebben, 
heeft tot gevolg, dat men verbluft wordt door de uiter
lijke feiten en niet vraagt welke gedachten er achter be
paalde daden stuwen. Wie b.v. niet denkt, maar vooral 
wie slordig en zonder begrip leest, komt juist daardoor 
zeer slecht tot de goede daad. Het komt er immers in het 
leven niet op aan, dat er maar iets gedaan wordt, maar 
dat wat men doet geestelijk tegenover de mensheid ver
antwoord is. 
Wie b.v. weinig of niets van de Bijbel afweet en er 
schouderophalend over spreekt, komt, zonder dat hij het 
in zijn gewaande 'verlichting' bemerkt, in een bekrom
pen mening terecht. En wel deze mening: dat in de gees
telijke strijd der mensheid de toevallig in deze tijd le
vende mensen (een verdwijnend kleine minderheid ver
geleken bij de talloze voorgeslachten en nageslachten) de 
wijsheid in pacht zouden hebben. 
Wie de Bijbel leest, komt in aanraking met een omvang
rijk geheel van de meest intense gedachten en vragen, die 
in verschillende tijden in mensenharten geleefd hebben. 
Natuurlijk kan men dit de onbelangrijkste kant van het 
bijbellezen noemen. Inderdaad, de Bijbel bevat louter 
menselijke gedachten. Maar het gaat om de goddelijke 
gedachten, die ons daardoor betuigd worden. Niet im
mers wat wij van de dingen denken, maar wat God ervan 
denkt is het voornaamste. 



Toch is het, juist met het oog op die voornaamste zin 
van de Bijbel, van het uiterste belang, hem juist naar 
zijn gewone, menselijke karakter te kennen. De weg gaat 
ook hierbij van buiten naar binnen. En het is bij velen 
zo geworden, dat hun daarbij die weg naar het eigenlijke 
geheim versperd wordt of blijft door onnodige misver
standen of misvattingen. 

De Bijbel is niet een boek, dat als zovele boeken, jaren 
meegaat maar dan door anderen vervangen kan worden. 
Hij is geen stuiversroman èn geen ééndagsvlieg. Hij is een 
eeuwenoude, eerbiedwaardige Bibliotheek voor de gehele 
mensheid. Dat is natuurlijk nog maar een zeer uiterlijke 
aanduiding, die met zijn wezen weinig van doen schijnt 
te hebben en schijnt te gelden voor alle klassieke litera
tuur. Toch moet ieder die de Bijbel leest dat allereerst 
voor ogen houden. 'Bijbel' komt van biblia, d.w.z. boe
ken. De Bijbel is een boekenverzameling, uit een tijds
verloop van wel anderhalf duizend jaar. Als ik naar de 
Bijbel grijp, neem ik zes-en-zestig boeken en boekjes te
gelijk in mijn hand, van de meest verschillende mensen 
en tijden. 

Het spreekt vanzelf, dat ieder zulk een geweldig en om
vangrijk boek slechts met diep respect en ter grondige 
kennisname aan mag vatten. Wie de Bijbel ter hand wil 
nemen als een tijdelijk 'stichtelijk' leesboekje, begaat 
reeds in uiterlijk opzicht een zeer oneerbiedwaardige mis
vatting tegenover dit ontzagwekkende Boek. 
Wij beseffen dit nauwelijks. Wij vinden de Bijbel wel 
een omvangrijk en ook op vele bladzijden moeilijk boek, 
maar dat al deze boeken van zo totaal verschillende tij
den en van zo geheel verschillende mensen afkomstig 
zouden zijn, wil er bij ons toch maar slecht in. Zo veel
omvattende verzamelwerken in één band zijn wij immers 



niet gewend te lezen. Wel kennen wij uitgaven, waarin 
het verzamelde werk van één schrijver, of een bloemle
zing van meer schrijvers in één band is bijeengevoegd, 
maar die omvatten meestal slechts één mensenleeftijd en 
zeker geen vijftien eeuwen zoals de bijeengevoegde boe
ken van de Bijbell 
De voornaamste oorzaak echter, waardoor wij meestal 
niets bemerken van de grote verscheidenheid der bijbel
boeken is het feit, dat wij alle bijbelboeken lezen en ken
nen in één en dezelfde taal, het Nederlands, maar boven
dien in een en hetzelfde sóórt van Nederlands, dat van 
Genesis tot Openbaringen aan alle bladzijden een gelijke 
toonaard geeft. Onze vaderen, die ons de Bijbel in hun 
vertaling (de Statenvertaling) hebben nagelaten, waren 
kinderen van een en dezelfde tijd, en wat meer zegt: kin
deren van een en dezelfde Kerk. En die Kerk onzer vade
ren sprak en beleed in die tijd onzer vaderen ook in de 
bijbelvertaling 'eendrachtiglijk met énen mond' (Romei
nen 15 vs 6) 1 Wij zullen in onze tijd weer opnieuw tot 
begrip moeten komen van.dat karakter, dat de Bijbel 
ook heden ten dage voor de Kerk weer wil hebben: n.1. 
het éne Boek der Openbaring: de 'Heilige Schrift' te 
wezen. Tenslotte immers gaat het voor de Kerk in de 
Bijbel niet om het vele, maar om het éne in dat vele. 
Ondertussen zou het jammer zijn, wanneer de Kerk zich 
liet ontgaan hoe het met die eenheid van de Bijbel ge
steld isl Wanneer wij n.1. van 'éénheid' horen spreken, 
denken wij veel te vaak aan een zichtbare eenvormigheid 
en gelijkluidendheid, die van buiten af is opgelegd en 
geïnspireerd of onderling is afgesproken, zoals Goebbels 
onze kranten 'inspireerde'. Zo is het echter niet bij de 
bijbelboeken en de bijbelschrijvers. Zij zijn allen tezamen 
en ieder voor zich vrije en openhartige 'getuigen' van 



Gods Openbaring. Als Kerk verkeerden en verkeren wij 
tegenover hen dus om zo te zeggen in een positie als van 
iemand, die een hele rij verschillende getuigen gaat ver
horen. Zo iemand is niet verheugd, wanneer de getuigen 
blijkbaar met elkaar ruggespraak hebben gehouden om
dat ze kennelijk bij voorbaat allen hetzelfde vertellen! 
Hij heeft dan integendeel het gevoel, dat hoe groter die 
'eenheid' der getuigenissen is, de waarheid des te meer 
voor hem verborgen wordt gehouden. 
Een echt en grondig getuigenverhoor, waarbij men de 
waarheid niet onmiddellijk en rechtlijnig te weten komt, 
maar op het spoor moet komen, vindt plaats, wanneer 
elke getuige zo goed als hij zelf het kan, naar eer en ge
weten getuigt en getuigen mag van wat hij voor zich 
of met een aantal anderen tezamen, gehoord of gezien 
heeft. Dan komt het er op aan, in en door en met behulp 
van al deze verschillende, zelfs tegenstrijdige, stemmen, 
al vragende en hervragende en vergelijkende en luiste
rende, te horen het ene waar het om te doen is: de waar
heid! 

Onze voorvaderen noemden het ondervragen van de Bij
bel: 'Schrift met Schrift vergelijken'. Tegenwoordig zijn 
er tallozen die een Bijbel zouden willen hebben, waarbij 
die voortdurende noodzaak om het ene getuigenis met 
het andere te vergelijken, overbodig ware. Zij menen, dat 
de 'goddelijke inspiratie' der Heilige Schrift toch had 
moeten betekenen, dat de bijbelschrijvers duidelijk aan
wijsbaar allen in ietwat andere woorden hetzelfde zeg
gen! En zij laten zich heimelijk onder de indruk brengen 
van de zonderlinge 'bewijsvoering' van mensen, die be
togen, dat de Bijbel daarom kennelijk afgesproken men
senwerk is ('priesterbedrog' van 'dominees, pastoors en 
rabbie's'!), omdat (let wel!) die Bijbelschrijvers van el-



kaar afwijken of elkaar zelfs tegenspreken! 
Het moet toch bij dieper nadenken voor ieder duidelijk 
worden, hoezeer juist deze verbluffende redenering op 
domheid of op onvrijheid van denken berust. Het geheel 
van de Bijbel is, vergeleken bij andere 'heilige boeken' 
der mensheid, zo levend en tegenstrijdig van alle kanten, 
dat hij kennelijk juist door en in de meest vrije Geest 
niet alleen geschreven maar zelfs bijeengeraakt is. 



6 DE B I J B E L A L S W O O R D VAN G O D 

Wij kennen een schrijver uit zijn boeken, ook al hebben 
wij hem nooit persoonlijk ontmoet. En toch weet ieder
een, dat het een groot verschil maakt, of men zijn ge
schriften leest, zonder hem zelf te hebben horen spreken, 
dan wel dezelfde geschriften leest, nadat men de schrij
ver in eigen persoon heeft leren kennen. 
Het grote gevaar is altijd, dat wij geschréven woorden 
met onze eigen gedachten lezen, zonder er de stem van 
de schrijver zelf in te horen en te blijven horen. Zo spoe
dig iemand een woord spréékt, is het al niet meer van 
hemzelf, maar van de mensen, die het gehoord hebben. 
Dat is nog meer het geval, wanneer iemand in plaats van 
zelf te spreken, zijn woorden neerschrijft of laat drukken. 
Wanneer hij er zelf bij blijft, kan hij zijn woorden in een 
voorgaand gesprek nader toelichten, maar de woorden, 
die eenmaal neergeschreven zijn, geeft men eigenlijk uit 
handen, zonder te weten, wat de lezers er mee doen 
zullen. 

Er is dus reeds een blijvend onderscheid tussen een le
vende bijbelse getuige en diens in woorden vastgelegde 
geschriften 1 Zoals iemand, die spreekt, er eigenlijk voort
durend bij moet zijn, opdat zijn woorden werkelijk de 
zijne blijven, zo zou zulk een getuige er zéker voortdu
rend zelf bij moeten blijven, om ervoor te zorgen, dat 
zijn woorden werkelijk recht verstaan worden. 
Maar zulk een onderscheid is er dan nog meer tussen 
God en de BijbelI Men hoort vaak zeggen, dat men God 
door Zijn Woord kan kennen. Dat is een volkomen juiste 
zegswijze. Ja, men moet zelfs verder gaan en zeggen, dat 
men God niet anders dan alléén door Zijn Woord kan 



kennen! God immers bestaat voor ons niet als een ding 
in de ruimte. Hij bestaat voor ons alleen in Zijn "Woord, 
Zijn Spreken tot ons. Wanneer wij dan echter voortgaan 
en zeggen, dat wij God alleen kennen door de Bijbel, 
dan is dat ook wel waar, maar heel anders waarl Im
mers is de Bijbel in zichzelf, gelijk wij tevoren zeiden, 
een verzameling menselijke, aardse geschriften. God heeft 
ze om het zo eens te zeggen, niet Zelf geschreven, maar ze 
laten schrijven. Er is een eeuwig onderscheid tussen Hem 
en Zijn getuigen, die de Bijbel hebben geschreven. Hij 
moet er (menselijk uitgedrukt), nog veel meer door Zijn 
Heilige Geest 'voortdurend Zelf bij blijven' om er voor 
te zorgen, dat de Bijbel waarlijk Zijn Woord voor ons 
wordt en blijft! 
We zeggen: 'De Bijbel is Gods Woord'. Maar wij kunnen 
dit alleen maar op dezelfde wijze bedoelen als de uitdruk
king bij het H. Avondmaal, dat het brood en de wijn het 
lichaam en het bloed des Heren zijn. Wij bedoelen er 

* niet mee, dat dat brood en die wijn in zichzélf iets anders 
zouden zijn of worden dan brood en wijn. Het zijn aard
se tekenen en zegelen, en dat dan nog alleen maar voor 
het geloof en binnen de gemeente en tijdens de viering. 
De Bijbel is eveneens niet zo, niet rechtstreeks, niet in 
zichzelf, en nog minder: buiten het rechte gebruik om: 
Woord van God. De uit deze slordige gedachtengang 
voortkomende gewoonte om de Bijbel maar op goed ge
luk af open te slaan en te lezen en dan te zeggen: 'het 
doet er niet toe, want het is allemaal Gods Woord', ver
raadt een gebrek aan respect, zowel voor God al voor de 
Bijbel. 
Wanneer wij zo over de Bijbel spreken om daarmee onze 
oppervlakkige en willekeurige manier van bijbellezen op 
vrome wijze te vergulden, zijn wij oneerbiedig. God wil 



niet hebben, dat wij zo over de Bijbel denken en spre
ken, en de Bijbel wil evenmin hebben, dat wij zo over 
God denken en spreken! Juist God wil hebben, dat wij 
de Bijbel lezen in de ménselijke vormen, waarin Zijn ge
tuigen tot ons spreken. En juist die getuigen willen heb
ben, dat wij God horen op een wijze, dat wij Zijn Woord 
in het geheel niet meer met hun woord vereenzelvigen. 
De Bijbel zegt: 'Gods Woord bestaat tot in der eeuwig
heid'! Maar dat betekent toch niet: 'De Bijbel bestaat 
tot in der eeuwigheid'? De Bijbel zegt: 'In den beginne 
was het Woord. En het Woord was bij God en het 
Woord was God'. Maar dat betekent nergens, dat de Bij
bel in den beginne was, en bij God was en God was. De 
Bijbel zegt: 'Door het Woord des Heren zijn de hemelen 
gemaakt'. Dat betekent niet: ,Door de Bijbel zijn de he
melen gemaakt'. En zo zouden wij kunnen doorgaan. 
Wij voelen, dat wij volstrekt onderscheiden moeten tus
sen Gods Woord en de Bijbel. God zegt volgens de Bijbel 
wel: 'Zo zal het Woord, dat uit Mijnen Mond uitgaat, 
ook zijn, het zal niet ledig tot Mij terugkeren'. Maar Hij 
verzekert niet, dat de Bijbel automatisch zegen zal ver
spreiden. Hij onderstelt juist: navorsen en vergelijken, 
wat zo maar niet te grijp ligt. Daarom moeten wij, juist 
uit eerbied voor God en Zijn Woord, de Bijbel overeen
komstig zijn menselijke aard onderzoeken. Wij mogen de 
bijbelschrijvers niet anders maken dan ze willen zijn en 
kunnen zijn. Want daarmee maken wij, juist volgens 
hun eigen woorden, hun God anders dan Hij is! 
God zegt:' Bij wien dan zult gij Mij vergelijken, dien Ik 
gelijk zij'. En de bijbelschrijvers zeggen in hun gehele 
optreden overal, wat Petrus tegen iemand zei: 'Sta op, 
ik ben ook zelf een mens'. Dat is juist een typisch ken
merk van alle getuigen in de Bijbel: dat ze niet willen 



hebben, dat de aandacht op hen valt inplaats van op 
God. Ze kennen te goed het oneindige onderscheid tus
sen hen en Hem. Ze wijzen het met alle macht af, dat 
iemand hun in enig opzicht onfeilbaarheid en alwetend
heid en goddelijke kracht toeschrijft. 'Ik ben het niet', 
zegt Johannes de Doper. En Paulus zegt: 'Wie is' dan 
Paulus en wie is Apollos?' En hij zegt even verder: 'Want 
we zijn Gods mede-arbeiders: Gods akkerwerk, Gods ge
bouw zijt ge'. 
Wanneer wij zeggen: 'De Bijbel is Gods Woord', is dat 
niet een mededeling of uitspraak, die ook zonder geloof 
waar is. Zonder geloof is het onmogelijk de Bijbel het 
Woord van God te noemen. Dat betekent niet, dat wij 
een of ander kunstmatig middel in het werk moeten stel
len of een houding moeten innemen ('geloof' genoemd), 
waardoor de Bijbel voor ons tot het Woord van God 
wordt. Wij mensen kunnen juist in het geloof niet an
ders doen dan de Bijbel zo oprecht mogelijk als mensen 
te lezen en te onderzoeken! 
Dat wil zeggen: wij hebben rekening te houden met alle 
bevreemdende, ergerlijke en verrassende dingen, die ons 
bij het lezend onderzoek opvallen. Gods Woord blijft 
immers het Woord van Hemzelf en komt niet als een 
eigendom in ónze handen. Hij blijft er de Heer en Mees
ter over. En dat bedoelen wij, wanneer wij zeggen: we ge
loven, dat de Bijbel Gods Woord is. 
Wij horen, dat God door deze documenten gesproken 
heeft. Wij verwachten daarom, dat Hij dat weer zal doen. 
Maar het is niet zo, dat wij dus in plaats van God Zelf 
de Bijbel willen hebben. Het is een belediging van God, 
te wensen, dat Hij in de Bijbel Zijn Woord buiten Zioh 
zou hebben neergelegd en zelf ter ruste is gegaan, waar
na nu verder ieder die maar wil, Jood, christen, heiden 



of Mohammedaan, erop kan aanvallen om er 'waarhe-
heden' of 'beginselen' uit af te leiden. 
De Bijbel is of wordt nooit in zichzelf Gods Woord, 
nooit rechtstreeks Gods Woord. Met de zegswijze: 'de 
Bijbel is Gods Woord' duiden wij geen eigenschap van 
de Bijbel aan, maar belijden wij een gebeuren door mid
del van de Bijbel. Wie het anders bedoelt, maakt de 
Bijbel tot God, of heeft hem in de plaats van God, dat 
wil zeggen: maakt hem tot zijn afgod. 
Gods Woord wordt voortdurend door God Zelf gespro
ken, al is het dan door middel van de Bijbel. Hij staat 
Zijn Woord nooit af, aan niets en aan niemand, zelfs 
niet aan de Bijbel. Hij Zelf blijft Degene, Die spreekt, 
wannéér Hij door middel van de Bijbel spreekt. Hij 
kan in de Bijbel ook zwijgen en Zijn Woord verbergen! 
Het is niet te zien, dat de Bijbel Gods Woord is. Wij ho
pen en verwachten telkens wel, dat de Bijbel het zal zijn, 
dat wil zeggen: dat God de Bijbel zal gebruiken. Maar 
dat betekent juist niet, dat wij hopen, dat Hij Zichzelf 
uit handen geeft. Hij blijft de vrije Heer en Meester over 
deze documenten. Zelf blijft de Bijbel slechts getuige
nis van Gods Woord, menselijke getuigenis van Gods 
Woord. 

Daarom kan men zich aan dit getuigenis ergeren. Want 
deze menselijke getuigen hebben gesproken op de enige 
wijze, waarop ze konden spreken: als beperkte mensen! 
En daarin liggen telkens ergernissen verscholen, die wij 
oprecht onder de ogen moeten zien. Want wie ze niet 
opmerkt of ze verdoezelt, gaat in zijn bijbellezen in tegen 
wat God sprak tot Abraham: 'Wandel voor Mijn Aange
zicht en wees oprecht' (Genesis 17 vs 1). 



7 DE B I J B E L A L S B O E K D E R K E R K 

Een der kenmerken van onze tijd is, afgedacht van symp
tomen die op een kentering of althans een onderbreking 
schijnen te wijzen, het verschijnsel, dat bij de massa het 
horen zijn voorrang aan het zien moet afstaan. Het aan
schouwde beeld trekt bij de massa zeer veel meer aan
dacht dan het gehoorde woord, zozeer dat een gespro
ken rede vooral veel suggestieve (voor) beelden moet be
vatten om 'er in te gaan'. 
Reeds eerder was het horen door het lezen verdrongen. 
Sinds de uitvinding der boekdrukkunst en de aan steeds 
meerderen deelachtig wordende leeskunst is het gehoor
de woord al meer geworden tot het gelezen, dus het aan
schouwde woord. Lezen en schrijven werd belangrijker 
en rees hoger in de waardering^ dan horen en spreken. 
Gedichten b.v. horen wij, hedendaagse mensen, niet 
meer: we lezen ze. Velen lezen ze eigenlijk liever dat ze 
te horen voorlezen. Ons gehele wezen is daar zozeer op 
ingesteld geraakt, dat mensen, die meer op horen en spre
ken zijn aangewezen dan op lezen en schrijven, 'primi
tief' en nog 'onontwikkeld' geacht worden en ook helaas 
zichzelf daarvoor houden. 
In verband met dit alles realiseren wij ons dus nog maar 
zeer weinig, dat de Bijbel oorspronkelijk niet een boek 
was om in te lezen, maar een boek om uit vóór Xe lezen, 
ja, om uit te prediken! Dat de Bijbel allereerst gespro
ken woord is en wil zijn, en pas ten dienste daarvan: ge
lézen woord, ligt ons ver. Een 'boek' beschouwen wij als 
zodanig meteen als een leesboek. 
En daarom beschouwt de doorsnee moderne mens ook 
het eigen, persoonlijke bijbellezen als het eigenlijke en 



laatste, en de prediking als het bijkomende, het daartoe 
helpende. De prediking wordt gezien als middel om tot 
het rechte bijbellezen te komen I Deze fatale omkeer van 
zaken nu, die bijna ieder als een vanzelfsprekend axioma 
in het bloed zit, moet weer omgekeerd worden: de pre
diking moet weer doel en het lezen middel tot dat doel 
worden. De Bijbel is bedoeld als boek ter prediking, en 
wij lezen de Bijbel om tot bijbelse prediking te komen! 
Wie de Bijbel leest, zonder (via zijn ogen) meer te 'hó
ren' dan te 'zien', komt niet tot een recht inzicht. En bij 
wie dat 'horen' met de ogen niet uitloopt op een horen 
spréken en zelf spreken, die heeft ook nog de rechte 
bedoeling van het Schriftwoord gemist. 
De Bijbel is daarom altijd allereerst 'kanselbijbel', boek 
der prediking geweest, en pas in de twééde plaats een 
persoonlijk leesboek. Wie een Bijbel thuis of in zijn zak 
heeft, draagt de kanselbijbel bij zichl Niet omgekeerd. 
De kanselbijbel is niet een vergroot en aldus op een 
preekstoel neergelegd zakbijbeltje, maar het zakbijbeltje 
is de bijbel-van-de-preekstoel in klein formaat, tot hulp _ 
bij zich gedragen. In de kerk ligt dus niet de huisbijbel, 
maar in de huizen ligt de kerkbijbel! In de kerk wordt 
niet uit onze lees- en studiebijbel gepreekt, maar wij le
zen en studeren in het boek waar in de kerk uit gepreekt 
wordt! 

Het is een symptoom van verwereldlijking van het Pro
testantse kerkelijk denken sinds de Reformatie als men 
meent, dat de Reformatoren 'iedereen' het recht en de 
vrijheid hebben willen geven om de Bijbel te lezen en te 
onderzoeken en uit te leggen, zoals hij wil. Ter ere van 
'de vrijheid van het onderzoek'! Aangezien 'iedereen' te
genwoordig zo ongeveer een Bijbel bezit of bezitten kan 
(zo goedkoop is hij geworden!) zouden wij sinds de boek-



drukkunst dus een eind op die door de Reformatoren 
ingeslagen weg gevorderd zijn. Dat is niet zo. De Re
naissance heeft het met zich gebracht, dat 'iedereen' de 
Bijbel 'op zijn wijze' is gaan lezen! De Reformatie echter 
heeft ieder lid der gemeente bij het bijbellezen willen be
trekken! Dat is geheel iets anders. Het is niet zo, dat de 
Reformatoren de Bijbel van Boek-der-Kerk tot boek-van. 
iedereen hebben gemaakt. Maar hun epigonen hebben 
de Bijbel wel tot een boek voor cultuur en moraal, een 
boek-voor-iedereen gemaakt. 
De gedachte, dat de Bijbel niet een eigen, doch een alle-
mansuitlegging en begrijpelijkheid behoort te hebben, of 
door vertaling en verkondiging moet ontvangen, ver
raadt een grondige vervlakking van elk critisch en zeker 
van elk christelijk besef! Recht tot bijbellezen kan men 
in formele zin zeker niemand betwisten. Dat de Bijbel 
een algemeen menselijk bezit geworden is, dat hij uit de 
handen der hiërarchie in die van 'iedereen' is overge
gaan, is een niet te ontkennen en ook niet te betreuren 
feit. Maar wel bitter te betreuren zou het zijn, als wij 
nog altijd zouden blijven denken, dat wij daar waarlijk 
mee gebaat zijn! Alsof de Bijbel niet onder zeer byzon-
deze gezichtspunten is geschreven en verzameld. Alsof er 
geen gemeente moet zijn, die verantwoordelijk werd ge
maakt voor de lezing en uitlegging van de Bijbel, over
eenkomstig de bedoeling van de Geest des Bijbels. Niet 
'iedereen', maar alleen ieder open en critisch lezend 
mens heeft het recht tot bijbellezen in de diepste zin 
des woords, omdat de Bijbel er recht op heeft in zijn 
eigen karakter gelaten en daarvan niet beroofd te wor
den. En het wordt hoog tijd, dat er zulk een gemeente 
van bijbellezers komt, die de Bijbel weer heilig en apart 
houden, omdat ze er niet meer (op 'linkse' of 'rechtse' 



manier, dat doet er niet toe) mee willen omgaan als 
'iedereen'. 
Waarom spreekt de Bijbel de mensen niet meer toe? Om
dat het geheim van de Bijbel vervlakte tot die allemans-
mening, die 'iedereen' meent te 'kennen' en die daarom 
steeds meer aan kracht en gezag, ja, zelfs aan belangwek
kendheid inboetl Omdat ieder u op alle straathoeken en 
trambalcons verzekert, dat die tweeduizend jaar christen
dom' nog geen zier geholpen hebben, zodat het toch 
eindelijk eens tijd wordt voor een 'christendom van de 
daad', juist daarom is er geen behoorlijk soort christen
dom meerl Voor wie niet ziende blind meer is vertonen 
zich immers al meer zoveel symptomen van heidense in
fectie, ja, van door die infectie aan de dag getreden vat
baarheid en aanleg voor heidendom, dat men zich over 
die 'tweeduizend jaar christendom' geen zorgen meer be
hoeft te maken: blijkbaar is het eigen karakter van Bijbel 
en christendom nog (of weer?) zó splinternieuw, dat juist 
wat men nog al eens noemt 'positieve christenen' dage
lijks bij vele gelegenheden demonstreren, in woord en 
daad, hoe vreemd de Bijbel ook hun is en hoezeer ze (op 
een 'rechtse' wijze) leven en denken als 'iedereen'1 Dat 
het 'linkse volksdeel' (dat zich in het algemeen nog steeds 
veel te ondiepe critiek op het 'christelijke' volksdeel ver
oorlooft) er intussen geen haar beter aan toe is, kan juist 
zolang niet ontkend worden als dat volksdeel voortgaat 
met de eis van een 'eindelijk in toepassing' te brengen 
tweeduizendjarig (dus stokoud) christendom. Waarom 
benemen wij onszelf en het 'officiële' christendom daar
mee voortdurend het gezicht op die heel andere moge
lijkheid en kans: de mogelijkheid en kans ener nieuwe, 
heilzame, bevreemding? De mogelijkheid en kans, dat 
de Bijbel en daardoor het christen-zijn oneindig vreem



der en verrassender en eigensoortiger zouden kunnen 
blijken, dan wij tot dusver gedacht en dus in practijk 
gebracht hebben 1 
Het is altijd^een gebrek aan cultuur, wanneer men vindt 
dat er geen ontoegankelijke dingen zijn, die zich alleen 
van binnen uit ontsluiten kunnen. Gebrek aan respect 
voor het 'quant a moi' van enig mens of ding, gebrek 
aan verbazing voor het eigene, maakt de hele samenle
ving gemeen. Daarom is het niet levensvreemd, maar 
reeds cultureel gezien noodzakelijk wanneer wij opkomen 
voor de vreemdheid van de Bijbel, voor de erkenning 
van zijn byzonderheid en van de geheel eigensoortige re
denen en gezichtspunten waarom hij ontstaan is, of wel 
voor zijn karakter als 'Boek-der-Kerk'. 
Daarmee bedoelden wij immers in hetgeheel niet, dat er 
een kant en klaar bestaande instantie, de Kerk, zou zijn, 
die het rechte verstaan van de Bijbel 'in pacht' zou heb
ben. Wie zo de Kerk ziet, heeft haar geheimzinnig wezen 
niet in het oog gekregen. Het is veeleer omgekeerd 1 
Het ware 'Kerk'-zijn is nog voortdurend bezig te bestaan 
en te ontstaan. Het heeft geen leven en bestand in zich
zelf. Het is, naar het woord van onze oude catechismus 
een gebeuren, dat zich voltrekt: 'dat de Zone Gods van 
het begin der wereld tot het einde Zich een gemeente 
vergadert'. Het is niet eens voor al aanwezig. Het kan 
bijkans vergaan en verdwenen zijn bij tijden en dan weer 
verrijzen. De Kerk is 'reformata semper reformanda' ge
lijk onze voorvaderen haar beweeglijke, van Christus af
hankelijke ontstaan en bestaan beschreven. Dat betekent 
in concreto, dat zich het Kerk-zijn alleen afspeelt en vol
trekt rondom en in verband met een weer levend gehoor
de Bijbel, die de kracht en de functie heeft weer 'Kerk' 
om zich heen te scheppen en te onderhouden. Die Bijbel 



zal opnieuw mensen om zich heen vergaderen en samen
binden in een gemeenschappelijke zorg en aandacht voor 
zijn getuigenis. Christus Zelf spreekt ons dan aan en 
roept ons tot^Zich en houdt ons om Zich heen door mid
del van die levend vertaald en vertolkt wordende Bijbel. 
Op elk ogenblik, dat zich dit gebeuren voltrekt, is de 
Bijbel geen verzameling belangwekkende en lezenswaar
dige documenten voor persoonlijke studie en eigen ge
bruik meer, geen 'leesboek' meer, zelfs geen 'religieus' 
boek meer, maar Gods Spreken tot mensen van alle tij
den dóór mensen geworden. Wij lezen hem dan, teneinde 
hem te horen en horen hem, teneinde hem te spreken, 
hem uit te leggen en uit te dragen als levend geloofd en 
levend gesproken Woord Gods tot ons mensen. 



JAARGANG DER K E R K 





8 ' L A A T MIJ N U M A A R S T E R V E N . . . ' ? 

Als men terug denkt aan de vele 'Adventspreken' over de 
'Lofzang van Simeon', wat heeft men dan gehoord? Wel
ke is de gangbare gedachte? Dat een oud en eerbiedwaar
dig man met een baard (de 'grijze' Simeon) het kindeke 
Jezus in zijn armen houdt (hoe een teder en aanminnig 
tafereel) en vraagt: 'Laat mij nu maar sterven, nu ik dit 
kindeke heb aanschouwd'. 
Een opvatting duidelijk in de lijn van het piëtistisch 
ideaal omtrent het 'heengaan in vrede'. 
Op het eerste gezicht en gehoor schijnt dit inderdaad de 
rechte uitlegging te zijn. Ondertussen betekent dit, dat 
men over zulk een tekst dan alleen tot ouden van dagen 
kan spreken, of, indien tot jongeren, met de opwekking 
om aan hun dood te denkenl In ieder geval zo, dat het 
géén betrekking zozeer op het leven heeft als wel op het 
sterven. En zo, dat het niet zozeer slaat op het komende 
Godsrijk als op het zelf 'in de hemel komen', het 'zalig 
afsterven', van de vrome enkeling. 
Bij nauwkeuriger toezien staat er van dit alles in het ge
hele bericht niets. Er staat opzettelijk, dat Anna, de pro
fetes, oud was. Maar van Simeon staat dat juist niet! Er 
staat verder, dat hij de verzekering had ontvangen dat 
hij 'de dood niet zou zien eer hij de Messias des Heren 
had gezien'. Maar dat wordt, in de kracht van hun leven, 
later in bijna letterlijk gelijke woorden tot de discipelen 
door Jezus zelf gezegd. En wat de doorslag geeft: er staat 
allerminst een wens of een gebed, maar een constatering 
of althans een vaste verwachting van Simeon uitgedrukt. 
'Nu laat Gij, Heer . . . ' geeft (niet alleen in de Statenver
taling, maar ook in de grondtekst) geen wens maar een 



geconstateerd feit weer en wel omtrent Gods dienstknecht 
Israël en niet omtrent Simeon persoonlijk. 
Hij zegt (op grond van de aanschouwing, dat dit kind 
aan de Heer wordt voorgesteld, eigenlijk: geofferd) let
terlijk vertaald: 'Nu ontslaat Gij uw slaaf van zijn dienst
baarheid, o despoot, overeenkomstig Uw woord in vre
de'. En dan volgt de argumentatie, waarom hij Gods 
dienstknecht Israël (want dat wordt bedoeld!) van diens 
wachtpost, diens slavernij onder een donkere Heer en 
Gebieder, afgelost ziet: 'Want mijn ogen hebben Uw heil 
gezien, dat Gij voor het aangezicht van alle volkeren be
reid hebt'. 
De lofzang van Simeon zingt er dus van, dat door de 
komst van de Messias de messiaanse nood en moeite, het 
messiaanse leed en de messiaanse duisternis van Israël 
door God zal worden afgenomen. Dat het niet gaat over 
het ' in de hemel komen', blijkt niet alleen uit de hele lof
zang, maar vooral uit het slot: hij voorziet nu een licht 
tot verlichting (na zoveel verblinding) der volkeren en 
tot heerlijkheid (na zoveel smaad) van Gods volk Israël. 
Kon hij dat reeds zingen, deze Simeon? De beantwoor
ding van die brandende vraag zal een prediking anders 
doen uitvallen dan de interpretatie, die men gewoonlijk 
aan het vervolg van dat lied geeft. Want Simeon was ver
heugd, dat het Rijk Gods was aangelicht. Maar hoe en 
waartoe was het aangelicht? Dit met en door Jezus in de 
wereld gekomen Licht zou de volkeren bevrijden van hun 
verblinding en Israël van zijn versmading. Daarover brak 
Simeon in zingen uit! Helaas hebben wij dit Licht leren 
zien als een licht tot wegneming van de verblinding van 
het volk Israël en tot heerlijkheid der volkeren. Dat is 
precies het omgekeerde van wat Simeon bezongen heeft. 
Daarom kan Simeon's lofzang niet meer goed, ja, eigen' 



lijk geheel niet meer gezongen worden. Zo lang wij, 
christenen, deze zang nog steeds in die verdraaide volg
orde zingen: heerlijkheid voor niet-Joden en wegneming 
der Jóódse verblinding, zijn wij nog heidense dwazen en 
verblinden. De lofzang van Simeon kan niet goed gezon
gen worden tenzij Israël ons voor zingt. Dan gaan wij om 
die Advent bidden: om wegneming van onze verblin
ding en van Israël's smaad. Want nog steeds zijn wij meer 
heidens-hoogmoedig dan christelijk-ootmoedig en nog 
steeds is de smaad van Israël niet weggenomen van de ge
hele aarde (Jesaja 25 vs 7 en 8; I Corinthe 15 vs 54). 



9 M E N S E N VAN H E T W E L B E H A G E N 

Het is niet altijd duidelijk, wat mensen bedoelen, als zij 
elkaar een vrolijk Kerstfeest toewensen. En het is in on
ze tijd, temidden van de schijnbaar grenzenloze menselij
ke verwarring, helemaal niet meer duidelijk, wat zij er 
mee bedoelen. Vermoedelijk bedoelt niemand er meer 
hetzelfde mee. Wij hebben ons immers aangewend om 
dat het toppunt van 'geestelijke vrijheid' te vinden, als 
wij over alles - en dus ook over het Kerstfeest - , denken 
mogen wat wij willen'. Stel u voor, dat het Kerstfeest 
iets zeer bepaalds betekende! Dat zou onze 'vrijheid' van 
denken te na komen. 
Dit wat men zou kunnen noemen 'onbeheerste weten' 
kenmerkt in allerlei opzicht trouwens de situatie, waar
in wij tegenwoordig verkeren. Er is langzamerhand niets 
meer, dat wij mensen, althans onze knapste koppen, niet 
weten of zouden kunnen te weten komen. Zowel de on
eindig grote wereld van het heelal als de oneindig kleine 
wereld van dat heelal, dat wij mensen zelf zijn, heeft 
geen grenzen meer. En het is bangmakerij, om daaraan 
eigenmachtig en willekeurig grenzen te stéllen. Wij heb
ben terecht vooral een wantrouwen tegen ieder, die dat 
wil doen, teneinde op beslissende ogenblikken met 'het 
Grote Onbekende' aan te komen dragen, waar wij z.g. 
'eerbied' voor moeten koesteren. Waarom zouden wij 
daar eerbied voor koesteren? Moeten wij dan niet veel 
meer eerbied hebben voor de menselijke kennis, die wel 
moeizaam, maar tegelijk glorieus alle zulke gewaande 
spoken telkens overwint? Laat het waar zijn, dat naar 
mate onze kennis groeit, de geheimen en de vragen bin
nen in ons en rondom ons groeien. Dat zegt nog hele-



maal niet, dat wij voor het donkere en geheimnisvolle 
méér eerbied moeten hebben dan voor het heldere en 
doorzichtige! 

Intussen hebben wij toch een wat onzeker gevoel. Het is 
alsof al ons weten over de mens, over de menselijke sa
menleving, over de aarde, over het heelal ons boven het 
hoofd groeit. Het lijkt, alsof wij bezig zijn ons te vertillen 
aan iets, dat boven onze macht gaat. Alsof onze morele 
en geestelijke kracht niet meegroeit met onze groeiende 
kennis. Als dat laatste echter zo is, wordt het moderne 
leven een levensgevaarlijke en dodelijk vermoeiende aan
gelegenheid. Zoiets als van Atlas, die de wereld torst, het 
beeld dat achter op het Paleis op de Dam te Amsterdam 
te zien is. De arme krom gebogen man. Men vraagt zich 
af, wanneer hij bezwijken zal, of waarom hij nog niet be
zweken is. Een mens moet zoiets afschudden, óf de kracht 
hebben er vrolijk bij te blijven. En dat is nu juist de 
kwestie waar het Kerstfeest het over heeft: over het in en 
ondanks alles vrolijk zijn en vrolijk blijven! Het verkon
digt een zeer bepaalde en besliste manier van leven en 
denken, een beheerst weten: n.1. gelóven. Geloven is niét 
iets anders, iets vagers dan weten. Het is integendeel de 
zekerste manier van alle dingen te weten. Maar als we 
dit zeggen moeten we oppassen. Ons geloven hangt niet 
in de lucht; ons geloven is niet een speculatie op het 
'Grote Onbekende'. Ons geloven berust ergens op. 
Er zijn mensen, die het feit, dat onze menselijke kennis 
telkens op grenzen stuit en zelfs de grootste ongelukken 
veroorzaakt, misbruiken om ons 'geloof' aan te praten. 
Zij doen alsof God speciaal zijn kans afwacht bij zulke 
grenzen, dus als wij mensen onmachtig en onzeker wor
den, als een spin, die in z'n hoekje loert tot de vlieg in 



het web zit en dan toeschiet! Wat een God! Het is de 
God van de bangen en de bangmakers. Het is niet de 
God van het Kerstfeest. De God van het Kerstfeest is to
taal anders. Hij zit allerminst in een der uithoeken van 
het heelal te loeren en zijn kans af te wachten! Hij is 
integendeel midden in de mensenhistorie voor de dag 
getreden, zegt het Kerstfeest. En wel voor de dag getre
den in de existentie van een der menselijkste mensen die 
er zijn geweest: n.1. de Jood Jezus van Nazareth. Om al
lereerst met de Joden, maar evenzeer met ons anderen in 
leven en dood solidair te zijn. Daarom hoorden Joodse 
herders (zo zegt bijna als een sprookje het Kerstverhaal) 
dan ook vanuit de z.g. donkere uithoeken van het heel
al heldere stemmen klinken, die zongen van de 'mensen 
van het welbehagen'! 

Daarmee raken wij aan het beslissende punt. 'Mensen 
van het welbehagen' te zijn hebben wij nodiger dan 
brood. Onbehagen, het heimelijke of openlijke onbeha
gen is de ziekte, waaraan we dood gaan, de worm, die het 
gebinte van onze cultuur langzaam maar zeker door
vreet. Dat beest moet weg. Of-beter: wij die aldoor zélf 
dat beest voederen. Het griezelige is echter, dat dit beest 
wel onsterfelijk schijnt. Het kan in alles voedsel vinden: 
in geluk zowel als in ongeluk, in de dood zowel als in het 
leven. Altijd hebben wij rede tot aversie. 
Het Kerstevangelie zegt, dat wij bestemd zijn om andere 
mensen te worden. Het zingt over God en daarom over 
'mensen van het welbehagen'. Het zegt n.1., dat God niet 
'de Godheid' is, niet 'de Grote Onbekende', niet 'de Al-
geest', niet 'het Uberich', zelfs niet de 'Wetgever', maar 
veel grootser en simpeler: dat God uitsluitend is wat in 
en door Jezus van Nazareth is vleesgeworden: het Woord, 
het Ja-Woord, het Welbehagen in ons leven! Het Kerst-



evangelie zegt, dat God voorgoed tegen ons neen in ja 
heeft gezegd. Het wijst op de joodse moeder Maria en 
haar kind Jezus en zegt: Ziè daar, in het beginne was 
het Woord en het Woord was bij God en God was het 
Wóórd, en het Woord is vlees geworden. Gij zijt men
sen van dit Woord, van dit Welbehagen. En alle dingen, 
bekende, nog onbekende en zelfs principieel ondoorgron
delijke dingen worden door dit Woord, dit Welbehagen 
gedragen en omringd. 
Het is erg jammer, dat al heel spoedig in het christen
dom deze woorden zijn vertaald met: 'mensen van goe
den wille'. Inderdaad kan het oorspronkelijke woord dat 
ook betekenen. Maar waarom hebben wij ons niet aller
eerst aan de radicalere, de minder moralistische beteke
nis gehouden? Mensen van goeden wille zijn wij aller
minst. En toch mensen van het welbehagen, volgens het 
Kerstevangelie. Of beter gezegd: mensen van goeden wil
le kunnen wij alleen zijn door mensen van het welbeha
gen te zijn. 
Maar nu de vraag: over welk welbehagen gaat het hier? 
Over het onbegrijpelijke welbehagen, dat wij mensen mo
gen hebben in ons leven óf over het nog onbegrijpelijker 
Welbehagen, dat God er in heeft? Het is geheel onmo
gelijk hier een scheiding aan te brengen. Het Kerstevan
gelie zegt ons, dat in Jezus als de Christus God en mens 
reeds één zijn verklaard. Inderdaad gaat het allereerst 
over God. Zijn Welbehagen in ons leven kunnen wij niet 
beantwoorden met 'begrip' (wat is dat brutaal!). Zelfs 
niet eens allereerst met 'goede wil'. Maar slechts me t . . . 
welbehagen in het leven. De Bijbel noemt zo een welbe
hagen van óns in het leven: 'geloof, hoop en liefde' en 
zegt er bij: 'maar de meeste van deze is de liefde'. De 
liefde tot het leven, de liefde tot het mensenleven, mét 



al zijn lasten. Wij mogen alle last van het leven, vooral 
die van het menselijk weten, met God mee en om Gods 
wil vrolijk dragen, omdat Christus zei: ,Mijn juk is zacht 
en Mijn last is licht'. En het oude Nederlandse Kerstlied 
begint daarom te zingen: 'Komt, verwondert u hier men
sen, ziet hoe dat God u bemint'. 



10 D E N E E R G E D A A L D E G O D 

'Hier voert de neergedaelde God de trotse weerelt om 
met spot in zijn triomf, ten smaet der hoven: het nedrigh 
hart voert hij naer boven met hem in 't hoogh geboude 
slot'. Aldus zingt in de 'Gijsbrecht van Aemstel' op Kerst
mis de Rey van edelingen. Men zou deze woorden als 
thema boven het bijbelse lied-in-proza van de verstoorde 
'torenbouw van Babel' kunnen zetten. 
Het is natuurlijk mogelijk, te vragen, of zo'n oude zang 
ons nog aanspreekt. Het wereldbeeld, dat er zich in uit, 
is het onze al lang niet meer sinds Copernicus en eigen
lijk al sinds veel langer tijd. De aarde, als een plat vlak 
beneden en daarboven het hemelgewelf; de mensen, die 
een toren tot in die hemelwoning willen bouwen; een 
Godheid, die van boven neer komt om dit mensenwerk 
van meer nabij te bezien en het vervolgens te laten mis
lukken. Zulk een plastische voorstelling van aarde en he
mel, menselijk en bovenmenselijk hebben wij niet meer. 
Dit primitieve geocentrische wereldbeeld is in onze tijd 
vervangen door een anthropocentrisch wereldbeeld, waar
in de méns de maat aller dingen en het midden van de 
kosmos is geworden. Het is de vraag, of dit minder pri
mitief dan wel nog veel primitiever is dan het oude we
reldbeeld. In ieder geval kunnen wij geen van allen meer 
naar dat oude terug. Het menselijk kenvermogen, het 
menselijk bewustzijn groeit, en niemand kan of mag dit 
proces terug draaien. Wij zitten in het schuitje en moe
ten mee varen. Wij kunnen hoogstens vragen, waarheen 
de vaart gaat en of wij 'moderne' mensen een geschikte 
bemanning vormen. Als men ons heden ten dage hoort 
en ziet, krijgt men niet bepaald een indruk van groter 



veiligheid en vastberadenheid dan de mensen 'vroeger' 
hadden, in die tijd van dit 'primitievere' wereldbeeld. 
Het lijkt integendeel, alsof, naarmate de mens welbewus
ter tot middelpunt geworden is, ons gevoel van door bui
tenmenselijke krachten bedreigd te worden is toegeno
men. Alsof de mensheid een steeds eenzamer wordende 
post in het heelal meent bezet te moeten houden. Onze 
'ontwikkeling' en 'vooruitgang' vormen op zichzelf blijk
baar geen garantie voor een werkelijke vrijheid van de 
mens. Zij kan ongetwijfeld van zulk een vrijheid de uiting 
zijn. Maar zij kan blijkbaar evenzeer een reden tot nog 
grotere angst en slavernij worden. Een verandering in 
'wereldbeeld' beslist daar zeker niet over. Beslissend is 
veeleer, hoe wij mensen ons in het wereldbeeld, dat wij 
ons nu eenmaal verworven hebben, gedragen. Wat wij er 
mee doen! Beslissend is, of wij er ons werkelijk vrij en 
frank in bewegen, dan wel onszelf en elkaar er opnieuw 
in krommen, krampachtig vastleggen. 
Daarom gaat het er ook niet om, wat voor 'wereldbeeld' 
in die oude lofzang spreekt, maar wat deze oude Joodse 
sage in de taal van die tijd aan bevrijding proclameert. 
Het gaat om de vraag of wij de kritische toon er van nog 
horen kunnen als een verademing. De stem van de pro
fetische geest van Israël, die hier zingt van de kritiek van 
de God van Israël op de oude Babylonische cultuur, is 
niet voor iedereen onmiddellijk aanvaardbaar. Een Duits 
geleerde van naam heeft zich grondig geërgerd aan de 
wijze, waarop de Bijbel over de hoge beschaving van 
Mesopotamië oordeelt. Hij zegt: 'Alleen de barbaarse 
vreemdeling kon het doel van het bouwwerk zo misver
staan' n.1. zoals de bijbelse vertelling. 'De ingewijde wist, 
wat zulk een gebouw voorstelde; het was geen profane 
'toren, maar een godstempel, niet tegen God, maar vóór 



God opgericht'. Even barbaars vindt hij het, de naam 
Babel, die immers 'Godspoort' betekende, te duiden als 
'verwarring'. Inderdaad is het begrijpelijk, dat deze Duit
se geleerde hier dezelfde 'barbarij' proefde als het natio-
naal-socialisme proefde in de critiek op het 'grootse bouw
werk' van het 'Derde Rijk'. Het is nu maar de vraag, of 
wij voor dit 'barbaarse' van de Bijbel en wel van de ge
hele Bijbel een beter oor hebben dan deze geleerde. Want 
alleen een menselijke beschaving, die hier oor voor heeft, 
heeft oor voor de menselijke bevrijding. 
Men zou op het eerste gezicht de indruk kunnen krijgen, 
alsof deze vertelling spreekt van een of andere jaloerse 
Godheid, die zich in zijn hemelwoning bedreigd voelt 
door de groeiende cultuur der mensheid, en tijdig zijn 
maatregelen neemt om concurrentie te voorkomen. Dit 
misverstand dreigt wel vaker ten aanzien van de bijbelse 
verhalen. Dan ziet het er naar uit, alsof 'God' in de Bijbel 
die opperste concurrent van ons mensen is, die zijn heer
schappij opricht en verdedigt aan de grenzen van de 
onze! Maar dan interpreteert men de bijbelse prediking 
juist naar het patroon van onze eigen aangeboren reli
gieuze vooronderstellingen. In dit verhaal, evenals in de 
gehele Bijbel, gaat het immers niet over 'het goddelijke', 
maar over die bepaalde God, die God-van-Israël. Toen 
kwam 'de Here' neder. Dat is de vertaling van het on
vertaalbare woord Jahwe, de aanduiding voor die onbe
grijpelijk goddelijke en tegelijk onbegrijpelijk ménselijke 
God, in wie Israël geloofde. Déze God maakt zich be
zorgd over wat de mensen van plan zijn: in de Babyloni
sche cultuur ging naar Gods oordeel tegelijkertijd de 
goddelijkheid en menselijkheid te gronde, juist naar ma
te deze cultuur zich breed maakte. Het was daarom voor 
Israël een verademing, dat deze 'hoogreligieuze' cultuur 



in elkaar stortte. Deze 'barbarij', deze vreugde over het 
mislukken van menselijke eigenmachtigheden, ook al 
worden ze opgericht 'niet tegen God, maar voor God', is 
de 'barbaarse' vreugde gebleven van allen, die, om met 
de Bergrede te spreken, hongeren en dorsten naar de ge
rechtigheid. 

Met deze 'barbaarse' vreugde over het rechtvaardig mis
lukken der onmenselijkheid op 'religieuze' grondslag 
heeft Israël de antieke wereld geërgerd è n . . . gezegend. 
En daarom is Israël in die antieke wereld als 'atheos' ge
doodverfd. 

Wat deze vreugde in wezen is, wordt duidelijk in de Kerst
boodschap. Het Kerstevangelie van het 'Nieuwe Testa
ment' is immers naar zijn gehele strekking Israëlietisch. 
Het wordt onmiddelijk van zijn kracht beroofd, wanneer 
het van het z.g. 'Oude Testament' (een zeer aanvechtbare 
benaming!) wordt losgemaakt. De eerste Christenen wa
ren Joden, en geen van hen heeft ooit iets anders gedacht 
tof bedoeld dan dat in de komst van de Christus (de 
Messiasl) de vreugde van b.v. Genesis 11 geheel vervuld 
was geworden, d.w.z. in zijn volle strekking aan de dag 
getreden. De neergedaalde God van Kerstmis is naar de 
bedoeling van de Nieuw Testamentische getuigen juist 
die neergedaalde God van het Oude Testament, die, van 
begin tot einde, solidair is met dé mens, zolang, tot Hij 
door wat de mens is en doet, zélf getroffen en gewond 
wordt. Het zijn en het handelen van de mens gaat in de 
meest wezenlijke zin onmiddellijk Hemzelf aan. Zijn toor
nen èn Zijn lijden is een overmachtig reageren niet tegen 
maar vóór de mens zelf. Dit is de inhoud van het Kerst
evangelie: God is als méns openbaar geworden. Sindsdien 
is het zeker, dat een mens, die tegen de mens handelt, 
een mens die de mens als middel in plaats van als doel be-



handelt, tegen God handelt en God gebruikt als middel 
in plaats van als doel. Dit is de 'Kerst'-prediking van het 
verhaal van de torenbouw: een 'gekerstende' beschaving, 
die wel 'Kerstmis' viert op alle mogelijke wijzen, maar 
ondertussen een 'christelijk-religieuze' bovenbouw op een 
onderbouw van menselijk onrecht meent te kunnen blij
ven, valt ineen door de barmhartige gestrengheid van de 
God van Kerstmis. En dit de oproep: niet meer zo 
krampachtig, als 'moderne' mensen, te zeggen, dat 'de 
mens de maat aller dingen' is, maar dat werkelijk te ge
lóven en er naar te léven. Onze 'christelijke' mensheid 
behoeft in het geheel niet een eigenmachtig gekozen een 
zame wachtpost tegen de omringende ondoorgrondelijke 
werkelijkheid te betrekken en te verdedigen als b.v. onze 
'existentialisten' menen. Die mensheid behoeft geen At
las te zijn, die het geheel van de kosmische orde dragen 
moet omdat het anders ineenstort. Wij behoeven niet tot 
God op te klimmen, om vervolgens bij mislukking voor 
God weg te kruipen. Wij moeten alleen weer geloven in 
die 'neergedaalde God, die, zoals een boodschap van de 
Russische Kerk het pas gezegd heeft, als 'zijn liefste schep
sel - de mens' beschouwt, en onze 'torenbouw' alleen uit 
solidariteit doet mislukken, ter wille van de menselijke 
bevrijding. 



11 H E T B E D R O G BIJ DE 
J A A R S W I S S E L I N G 

O Nieuwjaarsnacht, onaangenamer 
onnieuwer nooit en was er iet 
dan 't geen gij ons voor waarheid biedt 
onbeterbare leugenkramer. 

De nuchterheid van bovenstaande dichterlijke ontboeze
ming schijnt voor mensen met 'religieuze aanleg' niet te 
bestaan. Integendeel, de oudejaarsavond is voor menig
een de gelegenheid bij uitstek geworden om juist zijn 
religieuze sentimenten bot te vieren. Velen zelfs, die er 
overigens het gehele jaar 'niets aan doen', plegen op die 
laatste avond van het jaar hun verzuim goed te maken 
door 'naar de kerk' te gaan. Immers, naar men dan ge
heimzinnig fabelt (gelijk men in alle religies gedaan heeft 
heeft en doet) gebeurt er in die bijzondere nacht der jaar
wisseling iets bijna bovennatuurlijks: de 'tijd' wordt be
zocht, ja, bedreigd door de 'eeuwigheid'. Sinds oude tij
den was men daarom al druk doende op die avond en in 
die nacht met veel lawaai de duistere doodsmachten op de 
vlucht te jagen en het leven door deze kritische overgang 
heen te helpen, het nieuwe jaar binnen, met veel heil en 
zegen. En nog steeds komen veel mensen omstreeks deze 
laatste uren diep onder de indruk van de 'vergankelijk
heid' der aardse dingen en van de 'eeuwigheid', wier 
'wiekslag' dan op merkbare wijze (zegt men) 'om ons 
heen ruist'. Men beleeft blijkbaar voor een ogenblik als 
het ware een collectief 'sterfbed' en voelt zich een ogen
blik in de nabijheid van het grote, onbekende, veelge-
zochte, tijdloze 'hiernamaals'. 

Anderen, minder fijngevoelig en diepzinnig aangelegd, 
reageren, naar analogie van het aloude heidense gebruik, 



bij de jaarwisseling zulke ondefinieerbare gevoelens niet 
in de kerk maar bij de borrel af, zonder daardoor ter 
zake van die gevoelens werkelijk beter klaar te komen. 
Wat zullen wij van heel dit complex van sentimenten 
zeggen? In elk geval dit, dat het een der grootste verval
singen van het christelijk geloof is, wanneer men het ver
eenzelvigt of zelfs maar combineert met de genoemde 
oudejaarsbeseffen. Het christelijk geloof zou het liefst 
heel dit complex van 'religieuze' gevoelens zien verdwij
nen en voelt zich, gesteld tegenover dit complex, beter 
thuis bij het gedichtje aan het begin van dit artikel dan 
bij die traditionele oudejaarsstemming. 'Zijt nuchter en 
waakt' is een bijbels gebod, dat met name tegen het eind 
van het oude jaar en bij het begin van het nieuwe geldt. 
De wereld en wij zelf zijn op 31 December niet verdwe
nen en op 1 Januari niet veranderd, in weerwil van alle 
'heil en zegen', dat dan niet van de lucht is. En de waar
achtige eeuwigheid heeft zeer beslist niet op die wijze om 
ons heen geruist, al beweert ons 'religieuze gevoel' nog 
zo zeer het duidelijk 'beseft' te hebben. 
Op 11 Juli van het jaar 1817 meende de toenmalige Sy
node der Nederlandse Hervormde Kerk in een algemeen 
rondschrijven te moeten bepalen, dat men het oude jaar 
voortaan 'godsdienstig besluiten' zou. Dat woord 'gods
dienstig besluiten' zegt boekdelen omtrent de mentaliteit 
van die dagen. Het was een tijd, waarin de onafhanke
lijkheid en oorspronkelijkheid van het christelijk geloof 
grotendeels uit het oog verloren was, vereenzelvigd, of 
althans vermengd, als het was met 'de godsdienst', gelijk 
men het ook heden ten dage nog pleegt uit te drukken 
in vele kringen. Sindsdien zitten wij met deze akelige tra
ditie, en moeten er het beste van maken wat er van te 
maken valt. En dat 'beste' kan alleen hierin bestaan, dat 



wij de op deze avond in de kerk verzamelde of thuis met 
dit boek neergezeten medemensen nadrukkelijk verzeke
ren, dat heel deze vrezende verering en ontvluchting van 
een zekere god Chronos een religieus bedrog is, waarmee 
het ware christelijke geloof niets van doen wil hebben. 
De oudejaarsavond is evenmin als de nieuwjaarsdag een 
christelijke feestdag. Want er wordt bij die gelegenheid 
geen enkel christelijk heilsgebeuren herdacht, waarvoor 
men de aandacht van enig mens zou behoren te vragen. 
Tenzij men op nieuwjaarsdag - maar dat zou consequen
ties meebrengen! - de besnijdenis van Jezus wil geden
ken! 

Maar - zal iemand zeggen - is dan het besef van de ver
gankelijkheid aller dingen en het inkeren tot de eeuwig
heid, dat op deze dagen hoogtij viert, geen uiterst waar
devolle zaak? Is het niet nodig, dat een mens en een volk 
en een mensheid tot dit inzicht en tot deze inkeer komen? 
Het antwoord daarop moet luiden: het christelijk geloof, 
zoals het in de Bijbel spreekt en op de Bijbel georiën
teerd blijft, wil niets geloven en bedenken van zulk een 
'eeuwigheid' die als tijdloos en zulk een 'tijd', die als 
vergankelijk zou moeten worden beschouwd en doorleefd. 
Niet, dat de Bijbel van het bestaan van dit ellendige le
vensgevoel geen weet heeft. Maar hij ontkent er de wet
tigheid van. De God, die in de Bijbel de 'eeuwige' God 
wordt genoemd, is niet tijdloos. Hij beweegt zich met de 
mensen mee in hun tijd! En de mensen in de Bijbel ke
ren niet in tot een tijdloze eeuwigheid. D.w.z. voor zover 
ze dat doen, doen ze volgens de Bijbel juist wat ze niet 
doen moeten en mogen! Volgens de Bijbel is het godde
lijke Zijn juist niet en nooit tijdloos en de goddelijke 
Waarheid daarom evenmin. De beuzelachtige tijdsgevoe-
lens en tijdspasseringen der mensen zijn volgens de Bijbel 



inderdaad met hun vluchtigheid en vergankelijkheid 
beuzelachtig, zondig, maar niet vanwege hun tijdelijk
heid, maar juist vanwege hun gebrek aan goddelijk kost
baar achten van de tijdl Wie het raadsel en geheim van 
de tijd ontvlucht, juist die leeft volgens de Bijbel een on
aanvaardbaar en onmogelijk leven! De dwaze voorstelling 
van een eeuwigheid als een zijn-zonder-tijd, dat concurre
rend en vernietigdend tegenover ons tijdelijke mensen 
zou staan, moge 'religeus' geacht worden, zij is allerminst 
christelijk. God heeft volgens de Bijbel onze tijd niet 
alleen geschapen, maar zelfs in eenheid met Zichzelf op
genomen en heeft dus werkelijk tijd, alle tijd, in eeuwig
heid tijd voor Zijn schepping. En het is dus de roeping 
van het christelijk geloof, tegen dit doorgaande bedrog 
der jaarswisseling, met zijn vage verheerlijking van het 
'oneindige afhankelijkheidsgevoel' jegens een 'tijdeloze 
eeuwigheid', vrolijk protest aan te tekenen in naam van 
de neergedaalde God van Kerstmis. Want een mens en 
een mensheid, die juist de tijd niet meer door Christus 
kent als de grootste heerlijkheid, die het ruisen van de 
tijd zelf niet meer als de harteklop en polsslag van Zijn 
leven temidden der creaturen heeft leren geloven, moet 
wel hopeloos op de vlucht blijven uit een lege 'tijd' naar 
een even lege 'eeuwigheid' en omgekeerd. 
'Leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart be
komen', zegt de Psalmist. Wij moeten leren, dat wij men
sen een kostbaar en onherhaalbaar leven hebben. De 
schrik van ons tijdelijke leven telkens vergeten en ver
guisd te hebben en de verbazing, dat God daarmee nog 
steeds geduld heeft, dat is het enige christelijke 'besef', 
dat aan het eind van dit jaar op zijn plaats is. Dat besef 
behoort men echter alle dagen te hebben en alle Zonda
gen te verkondigen. 



12 DE L I J D E N S P R E D I K I N G 
I N D E Z E T I J D 

Sinds door de Reformatie de vastentijd voor Pasen werd 
afgeschaft en in de plaats daarvan het besluit van de Sy
node van Assen in 1619 zich doorzette, om elk jaar zeven 
weken voor Pasen over de passie des Heren te preken, 
heeft dit gebruik zich vrijwel overal gehandhaafd. Men 
kan er over strijden, of het niet beter zou zijn, dit eenzij
dig accent op het lijden van Christus in het kerkelijk jaar 
te verminderen. Ondertussen zal, zolang daarover nog 
geen gemeenschappelijke overtuiging is gegroeid, de lij-
densprediking toch reeds zo moeten zijn, dat, gegeven 
het zo zware accent, dat zij heeft gekregen, juist vooral 
de lijdenspreek de beslissende en bevrijdende tonen van 
het Evangelie doet horen. Overal, waar de lijdenspredi-
king op dit punt rammelt, rammelt er ergens anders in 
de prediking ook een en ander! 'Zeg mij, wat iemand in 
de lijdensprediking zegt, en ik zal u zeggen, wat zijn theo
logie is'. Dit gezegde moge onvolledig en aanvechtbaar 

! zijn, het bevat vooral in de huidige situatie veel waar
heid. 

Een der eerste gedachten, die vooral in 'orthodoxe' 
kringen daarbij plegen op te komen, is deze: de lijdens
prediking is alleen maar goed, wanneer zij de volle na
druk laat vallen op de rechtvaardiging van de schuldige 
mens. De 'verzoening door het bloed van Golgotha', zegt 
men dan, is het beslissende in de lijdenspreek. En inder
daad, wie zal ontkennen, dat het er op aankomt, de ge
heel enige, n.1. de verzoenende kracht van Christus' lij
den en sterven te prediken? Wie zal willen loochenen, 
dat elke lijdenspreek, die niet de volle plaatsbekleding 
van de Messias verkondigt, onbijbels is en armelijk? De 



tijd is voorbij - of behoort althans voorbij te zijn - dat 
wij, uit begrijpelijke schrik voor een verkeerd voorgedra
gen en verkeerd begrepen 'bloedtheologie', meenden te 
moeten afzakken naar de prediking van Jezus' 'verheven 
marteldood' of naar de sympathie en navolging wek
kende schildering van Zijn 'geduld in tegenspoed en 
spot', ons ten voorbeeld gegeven. Integendeel, wij heb
ben juist in deze tijd radicaal de gekruisigde Messias te 
verkondigen als het radicaal verzoenende Woord Gods, 
de geheel enige Troost in leven en sterven. De vraag is 
echter, of de wijze, waarop wij het rechtvaardigende en 
verzoenende karakter van Zijn lijden en sterven accen
tueren, niet met zich meebrengt, dat wij, onnadenkend, 
zowel aan de wezenlijke inhoud van het Lijdensevangelie 
als aan de wezenlijke vragen der huidige mensen voorbij 
spreken. Wij moeten immers in de eerste plaats beden
ken, dat alle formuleringen omtrent Christus' lijden 
slechts beelden zijn, die een geheim trachten te benade
ren. Dat geldt vooral van het juridische beeld van de 
'schuldbetaling'. Het drukt de zaak, waarover het gaat, 
allerminst voldoende uit. Het pleegt te worden verstaan 
als een middel om op de goedkoopste wijze (n.1. 'uit ge
nade') van God af te komen in plaats van Hem definitief 
të ontmoeten. Terwijl verzoening toch altijd ontmoeting 
is en wil zijn! Maar in de tweede plaats, en dat is even 
belangrijk, moeten we bedenken, dat prediking altijd het 
overbrengen is van het Bijbelse kerugma in de taal en si
tuatie van de horende mens. Men'kan nog zo theologisch 
en confessioneel zuiver het 'schuldbetalende', 'borgtoch-
telijke' lijden van Christus menen te prediken, maar wan
neer de hoorders deze woorden niet meer of nog niet ver
staan, is onze preek 'een klinkend metaal of een luidende 
schel' (1 Corinthe 13 vs 1), schijnbaar nog wel verstaan-



baar voor een aantal ingewijden, maar zeker onverstaan
baar voor de 'schare, die de wet niet kent'! 
Men kan het in de Kerk betreuren, maar wij mogen niet 
uit het oog verliezen, dat 'zonde en schuld' termen zijn 
geworden, die wij niet meer in hun eigenlijke bedoeling 
verstaan. Reeds de overweging, dat elk buiten Christus 
om ontstaan 'schuldbesef' een der gevaarlijkste verschijn
selen is van pessimisstisch heidendom, dat door geen bij
belse prediker behoort ernstig genomen, laat staan ver
diept te worden, moet ons waarschuwen. En dan valt 
vooral onder het oog te zien, dat het huidige levensge
voel der meeste mensen inderdaad weer in eerste instan
tie van doen heeft met de machten van lijden en dood, 
meer dan met die van zonde en schuld. Het angstwek
kende en brutale van ons zich stuk levende mensenbe
staan, het ondoorzichtige en eenzame van onze ter dood 
veroordeelde existentie, zit ons veel meer aan de hals dan 
onze overtredingen en de straf daarop. Beter gezegd: we 
kunnen onmogelijk een verband zien tussen ons lot en 
onze schuld - al willen we het - omdat er ook inder
daad van lot naar schuld geen behoorlijke denkweg leidt. 
En daarom staan we weerloos en innerlijk uitermate on
dermijnd in een chaos van toevallige, blinde en tyrannie-
ke levens- en doodsmachten, waarin nergens van een le
vende, rechtvaardige God iets meer te begrijpen valt. Wij 
begrijpen ook niet meer, hoe het besef van zonde en 
schuld een menselijke bevrijding kan zijn uit alle bloot 
natuurlijk existeren, omdat ons dit besef niet meer als 
een bijbels besef bekend is, doch alleen als het akelige 
minderwaardigheidsgevoel van sidderende creaturen. Wij 
staan er diep wantrouwig en doodgepreekt door schuld
en verdoemenis-woorden tegenover. Wij kunnen niet 
meer verstaan, hoe beseffen als zonde, straf, schuld, ver-



zoening, rechtvaardiging, heiliging, voor zover ze legitiem 
bijbels zijn, alleen maar bevrijdende en heiligende gevol
gen zijn en kunnen zijn van de kennis van Christus en 
juist geen voorwaarde daartoe. Hoe lang wordt ons ech
ter nog. steeds gepredikt in de kerk, dat wij, vóórdat wij 
Christus kunnen kennen, 'arme zondaren' moeten wor
den 'in ons zeiven'? 
Gegeven deze gevaarlijke situatie, wordt het de hoogste 
tijd, dat wij ons bezinnen op de vorm en inhoud, ja, op 
de gehele gerichtheid juist van onze 'lijdensprediking'. 
Doen wij het niet, dan preken wij nog slechts en zelfs op 
een gevaarlijke manier 'verstaanbaar' voor een kleine 
secte, doch niet voor die schare, over wie Christus in Zijn 
dagen met innerlijke ontferming bewogen was. Veel 
meer dan tot dusver zullen wij de durf moeten hebben, 
welbewust onze confessioneel verplichte zuiverheden ten 
achter te stellen bij de bijbelse zuiverheid. Want bijbelse 
zuiverheid eist van ons in deze tijd allereerst de nadruk te 
leggen op Christus' lijden als verzoenende Openbaring 
van God de Rechtvaardige tegenover de stomme onrecht
vaardige en gruwelijke levens- en doodsmachten. Wij 
zullen weer allereerst het Lijdensevangelie moeten predi
ken ter bevrijding uit de heidense beseffen, die door de 
kosmos, de existentie als zodanig, gewekt worden, meer 
dan dat wij bezig blijven met de bevrijding van de 'vloek 
der wet' te prediken. De mensen kennen n.1. al te goed 
de stomme en blinde (heidense) z.g. 'wet' van de Kosmos 
(of Chaos) maar niets van de Wet van God van Israël. 
Christus, als de Bevrijder van ons 'lot' méér dan van on
ze 'schuld', is o.i. (hoe vreemd het misschien klinken mo
ge) de allereerste en voornaamste gestalte, waarin Hij in 
deze tijd in de prediking Zijner gemeente allereerst naar 
voren moet treden en naar onze overtuiging wil treden. 



13 G E T R O O S T E V E R T W I J F E L I N G 

Wie met hart en ziel als een kind van onze tijd leeft, 
herkent, juist als christen, in de moderne scepsis een der 
diepste trekken van zijn eigen levensgevoel. 
Het is in het geheel niet waar, dat een christen deze mo
derne scepsis niet kent. Integendeel, juist een christen 
weet en begrijpt en herkent, als hij tenminste uit de H. 
Schrift en niet uit eigen vroomheid leeft, daar méér van 
dan een ander! 
Dat 'wij christenen' dit vaak zo weinig inzien en erken
nen, zo weinig de moderne scepsis beter verstaan dan 
zij zichzelf verstaat, er zo weinig solidair mee zijn, er 
zo angstig-apologetisch tegenover staan, is een der scherp
ste symptomen van verwereldlijking van ons 'christen
dom' Want het is typisch 'werelds', wanneer ik als scep
ticus mij groot wil houden en vooral niet mijn scepsis 
tot het einde dóór durf zetten, maar mij met allerlei 
verdovende middeltjes er overheen probeer te zetten. 
Helaas is het 'leven uit de Bijbel' voor velen onzer tot 
zo iets geworden: het bij ons hebben van een goedkope 
ieder ogenblik toegankelijke huisapotheek met verdo
vende middeltjes tegen de kiespijn des dagelijksen levens. 
Dat is een schromelijk omlaaghalen van de Bijbel. Want 
hij bevat zware tegengiften en klare hartversterkingen, 
maar geen lapmiddeltjes voor voorbijgaande kwaaltjes 
('poppenzonden', zou Luther zeggen). Hij is bestemd 
voor mensen, die lijden aan wat Kierkegaard de 'krank
heid-ten-dode' noemde, voor de zieken en vergiftigden 
door het moderne leven, en niet voor die geestelijk-ge
zonden, die met een 'schriftuurlijk' aspirientje weer in 
orde zijn! 



Het wordt hoog tijd, op te houden met in de Bijbel dat 
mandoline-getokkel van vrome mensen in plaats van het 
geweldig gedrevene, stille èn ontzaglijke orgelgeluid van 
Gods Geest te horen, dat zich uitstorten wil over alle 
vlees en opnieuw Kerk wil vormen. 
Wij moeten weer leren verstaan, hoezeer in de Bijbel op 
onze 'moderne scepsis' volledig is gerekend. Hoe radicaal 
zij daar wordt gekend en verstaan, véél dieper dan die 
sceptici denken, die met de gemiddelde 'kerkelijke' (maar 
in wezen individualistische en sectarische) prediking in 
aanraking zijn gekomen. Want die gemiddelde 'predi
king' zoekt 'mooie teksten' ter stichtelijke uiteenzetting 
voor vrome enkelingen - ook al moet men erkennen, dat 
er tekenen van verbetering zijn. 

Wij denken in dit verband met name aan een boek uit 
het Oude Testament als 'Prediker'. Hoé vaak wordt daar
uit slechts gepreekt over die teksten, die verkeerd ver
taald zijn en daarom zo stichtelijk klinken (b.v.: 'God 
zoekt het weggedrevene') of die 'de rabbijnse bewerkers 
er voor de stichtelijkheid aan toe hebben gevoegd' (v. d. 
Leeuw), terwijl die enkele 'positieve uitspraken' intussen 
aandoen 'als vorentjes naast de nijlpaarden en walrussen 
van zijn vermetel-duistere uitspraken' (Miskotte). 
Wanneer men onder 'prediken' verstaat het haastig troos
ten met 'mooie teksten' van lichtelijk-verontruste gemoe
deren, had dat boek geen vreemdere naam kunnen krij
gen ('Prediker') dan het in onze Bijbel heeft. Want dan 
moet men zeggen, dat dit boek veeleer alle 'prediken' 
lam slaat en opheft! 
Wat een onthutsende uitingen staan er in dit boekl 'Wie 
weet of de ziel der mensen naar de hemel en die der die
ren naar de aarde vaart?' En: 'een levende hond is beter 
dan een dode leeuw'. Wat een voortdurend leven in de 



sfeer van wat Paulus in 1 Corinthe vs 15 met instemming 
zou zeggen - indien de doden niet opgewekt worden -
'laat ons eten en drinken want morgen sterven wij!' Van 
alles wordt gezegd dat het 'ijdelheid' is en 'jagen naar 
wind': van de goddelijke troost en bezieling der natuur, 
van de zinvolle vreugde des levens, van de kracht der 
deugd, van de troost der wijsheid, van de eeuwigheid dér 
ziel, van de toekomst der broederschap, van de helder
heid van het denken - ja, van wat niet al. En 'God' dan? 
Ja zeker, God moet men gehoorzamen - omdat Hij nu 
eenmaal God is, maar zonder dat men iets van Zijn be
doelingen kan uitvinden of begrijpen! 'God is in de he
mel en wij zijn op de aarde' - daarbij blijft het. 
Men kan zich indenken, waarom Frederik de Grote, de 
grote vrijdenker en scepticus, bekende in de schrijver 
van 'Prediker' zijn meerdere te hebben gevonden! En 
eveneens, waarom Charlotte Kohier o.a. juist dit boek 
aan onze tijdgenoten heeft voorgedragen! Want hier kan 
een 'modern scepticus' terecht. Hier wordt hij niet op de 
mond geslagen met 'christelijke' tegenargumenten tegen 
het 'nihilisme', maar integendeel: overtroffen en dieper 
verstaan dan hij zichzelf verstaat! 

Wij moeten weer leren belijden, wat Luther als zijn lief
de tot 'Prediker' beleed. Hij zegt, dat hij er zijn hele 
leven lang zeer dikwijls in veel arbeid en hoogste ijver 
mee bezig is geweest. 'Reeds een gering proeven en sma
ken van dit boekje gaf mij waarlijk zeer groot genot, 
waar ik mijn leven lang mij afgetobd, vergeefs mijzelf 
gekweld, en in discussies met ongelovige tegen het geloof 
in Christus gerichte meningen (n.1. van de Roome pole
misten, K.) mij geweerd had'. 
Het is immers in het geheel niet waar, dat het christelijk 
geloof de scepsis niet kent en dus omgekeerd, dat een 



scepticus niet in Christus zou kunnen geloven. Het is in
tegendeel zo, dat het christelijk geloof, voorzover het ten
minste voortdurend uit de Bijbel en wel de onversneden, 
niet naar onze religieuze behoeften pasklaar gemaakte, 
Bijbel leeft, veel dieper verstaat, hoe er wellicht geen 
grotere belemmering voor het geloof in Jezus Christus 
is, dan juist dat hemeltje spelen op het stil terrein van 
eigen zieleleven of van een liturgische ruimte of van 
een gekerstende samenleving, dat wij onze 'vroomheid' 
noemen. 
Natuurlijk zal men zich hierover verwonderen, wanneer 
men het Oude Testament leest als een reeks getuigenis
sen, die door de komst van Christus opgeheven zijn en 
tenietgedaan, in plaats van gerechtvaardigd en vervuld 
te zijn! 
Het 'Oude Testament' is in het 'Nieuwe' vervuld, ja, dat 
is een van de grondbeginselen der Kerk. Maat dat bete
kent: juist om de waarheid van het Oude Testament te 
openbaren en te bevestigen is Jezus Christus in de wereld 
gekomen. Hij is juist voor de waarachtigheid van het ge
tuigenis van 'Prediker' gestorven en opgestaan! Hij is 
juist gekruisigd 'vanwege de zonden' en opgewekt 'van
wege de rechtvaardiging' der mensen, die zo grondig aan 
alles twijfelen (zonder ooit volledig te kunnen vertwijfe
len!) als de schrijver van dit wonderlijke boek! 
Men kan zich natuurlijk heel gemakkelijk van dit vreem
de boek afmaken. Bij voorbeeld door in plaats van de 
stem van de moderne mens in dit boek dieper te herken
nen dan deze mens tegenwoordig b.v. zich mag uiten in 
de Kerk, er, gelijk reeds gezegd, een aantal stichtelijke 
zinnetjes uit te vissen en daarover dan 'positief' en op
bouwend' te preken en te schrijven. In de mening, dat 
wij 'na Christus' van zulke aanvechtingen als van die 



oude 'Prediker' èn van de moderne mens geen last meer 
hebben. In het zelfbedrog, dat het 'Nieuwe Testament', 
dat toch zulke geluiden niet meer laat horen, ons daar
in bijvalt. Want dit is inderdaad zelfbedrog! Immers 
waarom valt in het 'Nieuwe Testament' van die vele kre
ten, vloeken, gebeden, twijfelingen en cynismen van het 
Oude Testament zo weinig meer te horen? Waarom staat 
in het Nieuwe Testament de zo eerlijk beschreven en 
vaak zo reële menselijkheid der Oud-Testamentische ge
stalten op de achtergrond? Niet omdat de omstandighe-
heden en de wereld der mensen van het Nieuwe Tes
tament zo veel rooskleuriger waren geworden 1 Niét om
dat ze zelf zoveel vromer en vertrouwender konden zijn 
dan b.v. de 'Prediker'. 

Wie zoiets denkt slaat de apostelen in het gezicht, die 
juist voortdurend voor dat 'Oude Testament' opkomen! 
Zij verkondigden alleen, dat voor zulke mensen Chris
tus in de wereld is gekomen! Dat reeds voor goed in en 
door Christus aangenomen, gerechtvaardigd en verheer
lijkt is ieder, die zich, naar luid van het Oude Testa
ment, zó 'sceptisch' moet uiten en gevoelen! De God, die 
deze godlozen rechtvaardigt, is eens en voor goed in Je
zus Christus openbaar geworden. Dat alleen zegt het 
Niéuwe Testament. 

Juist een (om Christus' wil gerechtvaardigde) godloze 
spreekt, volgens het Nieuwe Testament, in 'Prediker'! 
Juist zulke mensen, die als 'Prediker' niet weinig, zelfs 
niet veel, maar (blijkens de nood en aanvechting van 
Christus Zelf) alle redenen hebben om dit leven tot lou
ter 'ijdelheid' te verklaren, worden in 1 Corintheh 15 
opgeroepen om het in deze wereld vol te houden, als 
mensen, die weten, dat hun moeite niet ijdel i s . . . in de 
Heer. 



Mensen als de Prediker zijn in het Nieuwe Testament 
wel waarlijk ten tonele, maar . . . op de achtergrond: ach
ter Christus! Hun vragen en twijfelingen, hun scepsis 
wordt daar niet als de hunne gezien. Alles ligt daar niet 
voor hun rekening, maar voor rekening van de Messias. 
Daarom wordt daar aan de op zich zelf volledig te erken
nen secpsis van elk mens, die het leven eerlijk aanziet, 
niet zoveel aandacht besteed. Als alles daar, door de 
Christus, is gedragen, kan men aan zijn eigen twijfel zo
veel woorden niet vuil maken! Men kan in zijn twijfel 
niet vertwijfeld blijven, wanneer men, juist als scepticus, 
leven mag in het geloof aan de vertwijfelde Christus 
Jezus. 
Dat is de enige reden, waarom het Nieuwe Testament 
zo 'stil' van toon is. Het is niet de stilte van een christen-
lijke zekerheid, die zich in deze wereld heeft ingericht 
als in een Vaderhuis. Het is alleen de geladen stilte, 
nuchterheid en zakelijkheid van sceptici, die in deze we
reld als kruisdragenden achter Jezus Christus aan in het 
geloof reeds niet meer van deze verbijsterende wereld 
zijn. 



14 O P S T A N D I N G S G E L O O F 

Het is niet zo heel lang geleden, dat men allerlei leidende 
denkers en dichters, predikers en dromers nog met rots
vaste overtuiging hoorde spreken van de onsterfelijkheid 
van de menselijke persoon en de onoverwinnelijkheid 
van de menselijke geest. Ondanks het feit, dat enkelen, 
waaronder bovenal de onvergelijkelijk grote Joodse den
ker Karl Marx, met klare blik de bedriegelijkheid van 
heel deze z.g. 'geestescultuur' doorzagen, bleef men in het 
aangezicht van een voortgaande ontzieling van persoon, 
leven en arbeid, dóórgeloven in genoemde 'onsterfelijk
heid' en 'onoverwinnelijkheid', maar liet de ontzieling 
onderwijl voortwoekeren! 
De bordjes schijnen thans verhangen. 'Christelijk' Euro
pa schijnt aan het einde van zijn droom wakker te wor
den. Het schoof opium en: het was bedrog. Maar daar
mee is nog te veel gezegd. Het schijnt met ons veeleer te 
zijn als met iemand, die na een vrolijke fuif bang is met 
een kater wakker te zullen worden en zich uit louter 
voorzorg daartegen op een voorzichtige wijze in zeer lich
te graad een beetje blijft benevelen, hoewel het plezier er 
af is. Overal zijn we bezig, bewust of onbewust, te vra
gen waar het leven eigenlijk goed voor 'is' en te klagen, 
dat het zo sterfelijk is. Wij hadden van louter ethiek, re
ligie en persoonlijkheidscultuur niet veel meer gemerkt 
van de onverbiddelijke grenzen, waarbinnen wij mensen 
leven en waaroverheen het ons niet mogelijk is heen te 
komen. Nu deze fata sinds enige tientallen jaren weer 
meer in het gezicht komen, menen wij ons te moeten ver
weren met vage klachten, of met een anti-cultureel ge-
pruil over mensen en wereld, leven en dood, dat het 'alle-



maal niets is'. Dat is er van het 'christelijk geloof' overge
bleven, of beter gezegd: daarin is het ondergegaan. 
Nu is er een tijd geweest, dat het christelijk geloof klaar
blijkelijk onverwoestbaar eenvoudig en weerloos was, meer 
dan ons huidige 'geloof'! Het had van het begin af onge
twijfeld wel te lijden onder de aanvechtbaarheid, die aan 
alle menselijke overtuigingen in dit sterfelijke leven eigen 
is en het kon er gemakkelijk mee op een hoop gegooid 
worden. Maar het was nog niet opgenomen in de rij der 
wereldreligies of ook: wereldbeschouwingen. Het had 
nog niet, zoals wij, een reusachtige maar dubieuze 'erfe
nis' te verdedigen. Het was betrekkelijk onbelast met al 
onze naderhand gevolgde religieuze en culturele smetten. 
Men krijgt sterk de indruk, dat het christelijk geloof in 
die tijd echter niet alleen veel eenvoudiger en weerlozer 
was dan nu, maar met name veel vrolijker en krachtiger 
en vooral: veel onafhankelijker. Dat bemerkt men het 
best, als men het vergelijkt met het defaitistische' gees
telijke en culturele stadium, waarin onze 'christelijke be
schaving' op het ogenblik is gekomen. De apostelen en 
eerste christenen vertonen een onbegrijpeijk en verbluf
fend verschil met ons, moderne 'christelijke' défaitisten. 
Zij destijds waren er blijkbaar in een eigenaardig weer
loze zekerheid van overtuigd, dat het léven waard was 
gemaakt, geleefd te worden met alle consequenties, en dat 
de dood daardoor van weinig "betekenis was geworden, 
ja, daardoor zelfs een andere betekenis had gekregen. 
Wij hedendaagse 'cultuurmensen' schijnen alleen nog 
maar rotsvast van één ding overtuigd te zijn (en steeds 
meer te worden): dat ons leven een ramp is en (inconse
quent genoeg) onze dood een reusachtige catastrophe. 
Nu kunnen we natuurlijk wel weer proberen, zo snel 
mogelijk over 'Pasen' en 'Paasgeloof' te gaan jubelen, ten 



einde deze ellende-gevoelens te overstemmen, maar dat 
gaat op de gangbare manier niet meer. Hoe kunnen wij 
in onze huidige wereld nog op die onhoudbare manier 
over 'Pasen' denken? Nog eens weer die oude leuzen op
rakelen van 'onsterfelijkheid' en 'onoverwinnelijkheid'? 
Wijzen op de lente en de bloembollen? Op de schattige 
kleine kinderen, die ons 'toeroepen', dat de mens zo god
delijk is en vooral: onze ziel toch zo innig en eeuwig? In 
een tijd, waarin die andere klare Joodse geest: Sigmund 
Freud, ons toch wel een en ander over het 'materiële', de 
lichamelijkheid van ons dusgenaamde 'eeuwige' zielele-
ven heeft aangewezen? Wij kunnen er zo niet meer over 
denken. En dat niet, omdat wij liever willen blijven mee
huilen met de défaistitische wolven in het huidige bos, 
maar omdat wij beginnen te ontdekken, dat aan zulke 
onsterfelijkheidsideeën de oorspronkelijke weerloosheid 
en kracht van het christelijk Paasgeloof nooit te danken 
is geweest. Wij hebben te lang getracht, de getuigenis
sen omtrent Christus' Opstanding te 'verklaren' als een 
variant van de algemeen menselijke 'hemel'-voorstellin-
gen en vergaten het bijbelse getuigenis, ondanks de 'ver
pakking', in zijn eigensoortigheid te horen. Het werd no
dig, het Paasevangelie te lezen in verband met het 'Oude 
Testament'. Daar troffen wij de ware veronderstellingen 
van de Nieuw-Testamentische prediking aan. Het Oude 
Testament kent werkelijk geen aangeboren 'onsterfelijk
heid' van mensen. Beter gezegd: het erkent die niet. In 
het Oude Testament wordt alles zo volstrekt alleen van 
God en Zijn komende Rijk verwacht, dat daardoor ook 
werkelijk geen andere verlangens meer behoorlijk ruim
te kunnen krijgen. De triomfantelijke hoop, die in het 
Oude Testament temidden van de doodsklachten tel
kens weer opstaat, richt zich geheel en alleen op een on-



bewijsbare, ongelofelijke, uiteindelijke redding van die 
God, die alleen onsterfelijkheid heeft. Van déze God ge
tuigt het Nieuwe Testament in zijn Paasevangelie. Op 
déze God berust het christelijk geloof in de Opstanding. 
Het geloof in die Opstanding (de Opstanding van Chris
tus èn die van ons) berust niet op ons aangeboren geloof 
in een 'hiernamaals', in een 'onsterfelijke ziel', in de 
'overwinning van de geest', e.d. Het vooronderstelt te 
zeer de meest radicale materiële begrenzing en eindigheid 
van ons leven, dan dat het nog zou meedoen aan allerlei 
dergelijke speculaties. Het heeft zich door de dood en de 
opstanding van Christus wat anders laten zeggen, n.1. dat 
alles wat het Joodse 'Oude Testament' in lijden en 
triumf zegt over leven en dood, niet alleen waar is, maar 
zelfs zó waarachtig waar, dat geen Jood het zo waarlijk 
geloofd en aanvaard heeft als Hij, in Wie God reeds der 
mensen broeder geworden is: Jezus ChristusI 
De eerste christenen (Joden!) zouden, werkelijk, veel 
meer reden gehad kunnen hebben dan wij om 'défaitis-
ten' te zijn. Maar ze hebben dat tegenover Christus' lij
den en sterven als kleinzielig en kleinzerig gevoeld. Ze 
hadden gehoord en gezien en aanvaard, dat tegenover de 
goddelijke beaming van ons 'diesseits', van ons eindige en 
sterfelijke leven door Christus, ons menselijk klagen on
toereikend, onnodig, ja, miserabel werd, teken van zwak
heid, die de feiten niet (zoals God in Christus!) kan onder 
de ogen zien en het toch - half en half - probeert. . . Ze 
werden verslagen. Maar ze werden niet alléén verslagen. 
Ze waren immers ontwaakt tot de aanschouwing van 
Christus' almacht om te sterven. Ze hadden immers ge
zien, dat deze almacht (van Gods liefde tot de schepping) 
niet maar sterven kon, doch leven, ook al was zij gestor
ven! Ze zijn door dit 'zien' niet tot de mogelijkheid ge-



komen om zelf 'over de dood heen te zien', gelijk- men 
dat zo aardig pleegt te zeggen. Maar ze hebben wel de 
smarten en vreugden van dit eindige leven hoopvol aan
vaard. Ze hebben sindsdien zeer klaarblijkelijk niet meer 
geloofd, dat er in dit sterfelijke leven toch nog wel een 
soort onsterfelijk element lag en dat dat er eenmaal bij 
de dood weer uit ontsnappen zou. Maar ze hebben sinds
dien wel voor altijd geloofd, dat juist dit sterfelijke leven 
in zijn geheel onsterfelijkheid moest aandoen, moest op
staan! 
Geloof in de Opstanding betekent: geloven om Chris
tus' wil in dat goddelijk 'moeten'. Dit ons leven moet 
(het kan krachtens de openbaring van Gods Liefde in 
Christus' Opstanding niet anders) door God verheerlijkt 
worden. Wij geloven — zonder het te kunnen bewijzen -
met het 'Oude Testament', dat het aardse leven alle 
moeite, alle pijn en zelfs het sterven onverbiddelijk waard 
is. Anders zou de Christus Jezus van het Nieuwe Testa
ment niet zo onverbiddelijk het leven alles waard gevon
den hebben en nooit gezegd hebben: 'Wie in Mij gelooft 
zal leven al ware hij ook gestorven en een ieder, die leeft 
en in Mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid'. 



15 C H R I S T E L I J K E R E G E R I N G 

Wij denken bij het woord 'christelijk' veel te veel aan de 
de christenen, aan het 'christendom'. Wij moeten bij dit 
woord aan Christus denken. Van Hem alleen is het woord 
'christelijk' afgeleid. Het betekent niet: christenlijk, maar 
Christuslijk! Daarom moeten wij bij de uitdrukking: 
'christelijke regering' ook alleen maar aan Christus den
ken. Hij is de Enige, die christelijk regeertl Zijn regering 
is wel diep verborgen ('in de hemelen' noemt de Bijbel 
dat), maar zeer reëel en alom tegenwoordig. Wat wij 
zeker niet moeten doen is, bij het woord 'christelijke re
gering' allereerst te denken aan de tragicomedie, die wij 
mensen opvoeren, ten einde onzerzijds, die 'christelijke-
regering' tot stand te brengen. 
Op de Hemelvaartsdag gedenken wij, dat in de regering 
van God over allen en alles Christus is 'opgenomen'. Er 
is op deze dag daarom wellicht niets zinvoller en 'stichte-
lijker' om aan te zien, dan juist die eindeloze schare van 
uittrekkende feestgenoten, die, zonder te weten waarom 
ze op die dag niet naar hun werk gaan, onbedoeld door 
hun 'zondagse' kleding en gedrag getuigen van het feest 
van Hemelvaart. Want wat is het feestelijke van die dag? 
Dat wij christelijk geregeerd worden. Dat de gehele mens
heid, ja, het heelal christelijk geregeerd wordt ook zon
der dat reeds te zien. 
Op de Hemelvaartsdag mogen wij bedenken, dat nie
mand anders dan Christus in de wereldregering zit, en 
dat de geschiedenis van ons leven en van alle leven 
de geschiedenis van Zijn wereldregering is. Wij mensen 
kunnen daar niets af of toe doen. Wij mensen kunnen 
het al of niet erkennen, maar zeker niet 'onmogelijk' of 



ook: 'waar' maken. Het is zelfs de vraag, of wij bij Chris
tus' regering aan de kwestie der 'erkenning' de eerste 
aandacht moeten besteden. Er is tegenwoordig een bijna 
blasphemische neiging om speciaal de westelijke helft 
van de aardbol 'christelijk' te noemen, omdat daar het 
woord christelijk (in de zin van 'christenlijk') nog theo
retisch 'erkend' wordt. Het wordt echter steeds meer de 
vraag, waar wij de moed vandaan halen willen, te be
weren, dat Christus duidelijker aan deze kant, dan ginds 
in het 'Oosten' regeertl Het wordt hoog tijd, te beden
ken, dat de 'hemel', waarin Christus is opgenomen en 
van waaruit Hij op verborgen wijze regeert, werkelijk 
ook bóven de tegenstelling Oost en West uitgaat en er 
dwars doorheen gaat. 

Het moest niet meer nodig zijn, die discussie uit de vo
rige eeuw nog eens op te nemen over het 'oude' en het 
'moderne' wereldbeeld, en over de gedachte, dat dit laat-
te ons het geloof in de 'hemelvaart', beter gezegd in de 
'ten hemel gevaren' Christus onmogelijk heeft gemaakt. 
Copernicus kon (gelukkig) veel, maar dat kon hij im
mers niet. Reeds Calvijn wist, dat 'ten hemel' en 'ter 
rechterhand Gods' uit de christelijke belijdenis primitie
ve anthropomorphe uitdrukkingen zijn, die niet zozeer 
de plaats als wel de functie aanduiden, die Christus in
neemt in het heelal. Maar 'plaats en functie' schelen in 
betekenis niet veel! Waar zouden wij terecht komen, als 
wij alle 'primitieve' uitdrukkingen wilden afschaffen. Er 
was eens een niet christelijk maar liever 'algemeen-gods
dienstig' denkende dame, die mij verzekerde, dat zij veel 
liever het 'geestelijke' woord 'verheven' dan het meer 
'stoffelijke' woord 'ten hemel gevaren' gebruikte. Dit was 
lachwekkend genoeg, zowel taalkundig als algemeen gods
dienstig bezien. Waar zou die uitdrukking verheven an-



ders aan ontleend zijn dan aan de gedachte van 'opge
heven worden'? 
Maar waarom zouden wij, als wij er met alle geweld be
hoefte aan hebben' niet dat woord 'verheven' gebruiken? 
Als wij in onze eeuw dan maar duidelijker dan onze ne
gen tiende-eeuwse vaderen gaan bemerken, dat het niet 
gaat om het verheven 'wereldbeeld' en zelfs niet om de 
verheven 'wereldbeschouwing', die wij huldigen, maar 
om de verheven 'wereldregering', die wij huldigen. Het 
gaat er om, of wij de durf hebben, het diepste en hoog
ste, het eerste en laatste gezag over onze existentie èn 
over aller existentie verankerd te weten in Christus. Het 
is niet allereerst nodig, overal te zien, dat de-goddelijke 
barmhartigheid en rechtvaardigheid, die ons mensen in 
Christus is geopenbaard, volstrekte geldigheid heeft. Het 
is wel allereerst nodig, deze alomgeldigheid overal en 
door alles heen te belijden en waar te laten zijn, in weer
wil van alles wat mensen in Oost en West te zien geven. 
Dat maakt ook ons wat 'verhevener', liever gezegd: wat 
hoogstaander! Want in de ogen van Christus zal ener
zijds de grofste schijn van ongeloof niet aangezien wor
den voor ongeloof, en anderzijds de fijnste schijn van ge
loof niet voor geloof aangezien worden! Wij worden im
mers niet alleen reeds nu (in het verborgene) Christelijk 
(d.w.z. door Christus) geregeerd, maar wij zullen ook 
eenmaal (openbaar en duidelijk) Christelijk geoordeeld 
worden. Christus' regering betekent, dat het eindgericht 
Christelijk zal zijn, d.w.z. dan zullen 'velen eersten de 
laatsten zijn en vele laatsten de eersten'. 



16 H E T O N G E L O O F L I J K E G E L O O F 

Wat is toch het feestelijke van Pinksteren? Waar van
daan stamt de gewoonte om niet alleen met Kerstmis en 
Pasen, maar ook met Pinksteren twee 'christelijke feest
dagen' te hebben? Wat vieren wij eigenlijk bij die gele
genheid? Wat is: de uitsorting van de H. Geest? 
Die vraag wordt steeds moeilijker te beantwoorden, naar 
mate juist de 'christelijke feestdagen' tot een gewoonte 
zijn geworden, opgenomen zijn in de vaste kalender van 
ons z.g. 'christelijke' Westen. Alles wat tot een gewoonte 
wordt, verliest zijn oorspronkelijke betekenis en glans, 
maar zeker geldt dit van 'christelijke' gewoonten. Want 
het 'christelijke' verdraagt het wel het allerminst om op
genomen te worden in de gangbare levensgewoonten. 
Daartegen verzet zich juist hetgeen wij op Pinksteren 
vieren! Het feestelijke van Pinksteren is n.1. de verfris
sende en verkwikkende zekerheid, dat het 'christelijke' 
iets zeer óngewoons is, gemeten althans naar de maatstaf 
van wat wij mensen gewoon zijn gaan vinden. 
Op Pinksteren gedenken wij het zeer ongewone, verras
sende gebeuren, dat er in deze onze wereld zo iets als een 
christelijk geloof, een christelijk getuigenis) een christe
lijke gemeente is ontstaan en nog bestaat! Wij realiseren 
ons met verbazing en ontsteltenis, dat zoiets bestaan kan, 
ondanks het feit, dat daarvoor redelijkerwijze geen be
hoorlijke reden in de werkelijkheid van het leven valt 
aan te wijzen en werkelijk alles daartegen schijnt te 
pleiten. 

Men kan het wellicht nog beter op een scherpere manier 
uitdrukken. Op Pinksteren realiseren wij ons, dat alle 
'christelijk geloof', voorzover dat tot een gangbare, accep-



tabele, 'blanke religie' geworden is, weinig of niets meer 
met het wère christelijke geloof te maken heeft. De Bij
bel immers verzekert ons, dat zonder een rechtstreeks in
grijpen van God zelf het geloof in Christus nooit bestaan 
zou hebben. De Bijbel zegt, dat het christelijk geloof geen 
zaak van 'religieus' aangelegde mensen was, maar geheel 
alléén van God zelf, en dat het tot vandaag toe nog 
zo is. 
Er zijn tegenwoordig velen, die menen, dat het uiter
mate belangrijk is, zich te interesseren voor de 'toekomst 
der religie', d.w.z. voor de toekomst van die verschillende 
vormen, waarin de mensheid zich voorstellingen, wetten 
en gebruiken inzake het 'goddelijke' heeft gevormd. Som
migen achten dit een zaak van verdediging, anderen van 
aanval. Maar nu is het feestelijke van Pinksteren, dat wij 
ons in ieder geval realiseren mogen, dat het werkelijke 
geloof in de levende God niet zulk een 'religieuze' aan
gelegenheid van ons ménsen is, maar een aangelegenheid 
van God zélf. Het feestelijke, dat wij vieren is dit, dat 
het christelijk geloof totaal iets anders is dan zo een 
moeizaam tegen 'atheïsten' te verdedigen menselijk gees
tesgoed, dat staat of valt met de stand van óns geestes
leven. Het feestelijke is dit, dat het wellicht een aange
boren hebbelijkheid is van alle of van sommige mensen 
om 'religieus' te zijn, maar zeker niet, om een christen 
te zijn, d.w.z. te geloven in de Verschijning van Jezus 
Christus. Die Verschijning is n.1. zo ongelofelijk, dat, om 
zo te zeggen, God zelf op Pinksteren moest laten merken, 
hóé ongelofelijk het was: alleen Hij zelf kon mensen er 
toe inspireren om dit ongelofelijke toch te geloven en 
van dit onuitsprekelijke toch te spreken. 
Sindsdien is dat zo gebleven - en op Pinksteren vieren 
wij dit verbazingwekkende en bevrijdende - dat geloven 



in Christus niet in het minst een religieuze mogelijkheid 
en aanleg veronderstelt en dus bij gebrek daaraan onmo
gelijk zou worden. Sindsdien is het zo gebleven, dat ge
loven in Christus alles eerder is dan het vervullen van 
een godsdienstplicht of het volgen van een ingeprente 
dwanggedachte - maar veeleer het ondergaan van een 
permanent wonder, waarvan iemand zelf werkelijk niet 
kan bewijzen dat en waarom dit zo moet zijn. Als wij 
spreken over de Heilige Geest van Pinksteren, bedoelen 
wij die Geest van God, van Christus zelf, die ons de on
begrijpelijke vrijheid schenkt om wat wij helemaal niet 
kunnen en willen geloven, juist toch te geloven. Wan
neer er mensen zijn, die een innerlijk gehoor voor Chris
tus hebben, die dankbaar zijn voor Zijn werk, die zich 
verantwoordelijk voelen voor Zijn Evangelie en die om 
Zijnentwil een onuitroeibaar vertrouwen betreffende de 
mensheid hebben, dan is dat iets volkomen ondoorgron
delijks. Juist zij zelf kunnen zichzelf daarin allerminst 
begrijpen en dus allerminst op de al te bekende wijze 
propaganda willen maken of een 'front' vormen voor dit 
alles. Het zou lijken alsof het geloof hun zaak en dus ge
loofbaar in plaats van geloofwaardig was. Op Pinksteren 
vieren wij met hardnekkige vrolijkheid het heilsfeit, dat 
God Zelf het geloof in Christus ter hand genomen, ge
sticht, en in handen gehouden heeft, en dat er in dit op
zicht (gelukkig voor ons, ongelovigen) nog niets veran
derd is! Wat kan ons dan de 'toekomst der religie' sche
len? De Geest waait immers waarheen Hij wil, onweer
staanbaar en doordringend tot in de diepste scepsis. 



17 E E N R E F O R M A T I E H E R D E N K I N G 

Vandaag wordt weer allerwegen de Reformatie herdacht. 
En nu moet al dadelijk het hoge woord er uit: kunnen 
en mogen wij dit nog doen? Kunnen en mogen wij dat 
nog op de oude manier doen? Is het niet, sinds het verlo
pen van ongeveer drie eeuwen na de Reformatie, geble
ken, dat de strijdposities tussen Rome en Reformatie op 
de onder ons gangbaar geworden wijze onmogelijk meer 
zijn vol te houden? 
Daar zijn in de eerste plaats al die veel te simpel gedach
te tegenstellingen, waarmee veel Protestanten ook van
daag toch wel weer de boer op zullen gaan. Wij denken 
aan langzamerhand tot slagen in de lucht geworden 'pak
kende' leuzen, als: Geen gezag maar vrijheid. Geen goe
de werken maar geloof. Geen sacramenten maar het 
Woord. Geen liturgie maar leven. Geen magische maar 
een symbolische opvatting van het Avondmaal. Geen 
zichtbare maar een onzichtbare Kerk. Geen aristocratische 
maar een democratische kerkvorm. Geen episcopaat maar 
een presbyteriaat. En zo maar voort. Bij eerlijke dogma
tische èn exegetische bezinning worden al deze z.g. 'fun
damentele tegenstellingen' gaandeweg betrekkelijker. 
Daar komt in de tweede plaats dit bij. Niet alleen meer 
de 'Roomsen', maar ook de 'Protestanten' krijgen een be
nauwende aandacht, ja, liefde voor: de vrije wil van de 
zondaar, de geheiligde christelijke persoonlijkheid, de 
nieuwe koningsmens, het aantoonbare christen-zijn, het 
organiseerbare christelijk handelen, de innerlijke vroom
heid, de zichtbare bekering, de christelijke beginselen, 
het Heer-doen-zijn van Christus op alle levensterrein, de 
actie om God niet verder uit het publieke leven te laten 



terugdringen. En zo maar voort! Terwijl daarnaast niet 
alleen en niet zozeer Protestantse als veeleer Róómse gees
telijken en leken, hier en daar althans, naar het schijnt, 
weer terug willen keren tot heel iets anders: tot de vrij
macht en de almacht van de Genade, tot de zelfstandig
heid van Christus' Heerschappij, tot de onweerstaanbaar
heid van Gods Geest, tot de overbodigheid van traditio
nele vormen in bepaalde omstandigheden, tot de heil
zaamheid van armoede, aanvechting en lijden voor de 
christenheid, tot de diepe verborgenheid van het leven 
met God, tot de moed ener profetische critiek op de 
maatschappij, ja, van een wil tot radicale omwenteling. 
Maar als dat waar is, als de dingen zo onduidelijk zijn 
komen te liggen na drie eeuwen, en wellicht al meer zo 
komen te liggen, wat moeten wij dan nog herdenken? En 
waartoe? Als een opfrissing van ons 'Protestants verle
den? Als een versteviging van ons anders te loor gaande 
'Protestantse! heden? Als een welkome gelegenheid om 
met behulp van een groeiend anti-papisme de groeien
de 'macht van Rome' in ons land tegen te gaan? Wij kun
nen het wel weer eens op die manier en met dat doel pro
beren. Maar wat wij dan zullen bereiken, is niet veel 
meer dan wat alle demagogie nog altijd bereikt heeft. En 
dat is: een geestelijk dommer en onmondiger worden van 
de herdenkenden. Een spoedig voorbijgaand besef van 
'wij zijn er toch ook nog'. En vooral: een gebrek aan in
zicht in de vragen waar het vandaag op aankomt. 
Maar wij kunnen het nog beter doen! Wij kunnen zeggen, 
dat wij dankbaar moeten blijven voor de Reformatie, om
dat toen de Bijbel weer is gaan spreken, met nieuwe 
kracht. Toen heeft God niet allereerst christenen, maar 
allereerst Zijn Woord, de boodschap der H. Schrift, uit 
het diensthuis uitgeleid en daarmee ook Zijn christenen 



(voor een deel). En zo is het inderdaad. Sindsdien horen 
wij inderdaad weer beter, dat de Schrift anders spreekt 
dan Rome èn dan wij haar telkens willen laten spre
ken. Wij kunnen dat althans weer beter horen. Wat zou 
er van die vrijheid der Schrift (niet van het lezen der 
Schrift, maar van de Schrift zelf om te spreken) zijn ge
worden, als de Reformatie niet was geschied? Alle, letter
lijk alle beslissende woorden en betuigingen der Schrift 
zijn in de loop der eeuwen scheef getrokken. Ze liggen 
met name bij Rome nog steeds scheef! En wat er intussen 
in het Protestantisme ook nog steeds of opnieuw aan 
schrikbarende onkunde en verschuiving der bijbelse be
seffen moge ontstaan zijn - niet het Protestantisme maar 
wel die Bijbel ligt dan toch nog altijd in aller midden. 
En hij laat zich niet zó gemakkelijk meer knechten als 
het vóór de Reformatie mogelijk was. Als wij zo spreken, 
zijn wij er echter nog allerminst. Als wij zó de Reforma
tie herdenken - niet als de herwonnen vrijheid voor óns 
zelf als Protestanten maar voor de Schrift zelf - dan is 
dat wel het ware, maar dan kan ook dat toch nog eeri 
slag in de lucht blijven. De toetssteen, of wij - niet tégen 
Rome en niet vóór onszelf, maar alleen om Gods Wil -
de Reformatie kunnen en mogen gedenken, ligt verscho
len iri de vraag: willen en durven wij in onze tijd zélf 
een reformatie ondergaan? Doorleven wij onze eigen tijd 
kerkelijk en christelijk met verwachting als een vóór-
reformatorische tijd of met schrik als een na-reformato
rische tijd? Staan wij open voor het uitzicht, dat God 
Zijn Kerk en christenheid in deze eeuw bezig is nog veel 
grondiger terug te werpen op de Schrift dan Hij het in 
de zestiende eeuw heeft gedaan? 

Rome en Reformatie, die in de zestiende eeuw fel en eer
lijk tegenover elkaar stonden, zijn sindsdien niet alleen 



elkaar iets meer gaan zoeken, maar hebben elkaar in ze
kere zin nodig gekregen. De een kan niet meer echt leven 
zonder de confrontatie met de ander! Maar er is nog iets 
anders. Beide worden steeds meer in de smeltkroes ge
worpen in deze tijd. Het gaat de wereld van tegenwoor
dig niet meer allereerst om de vraag naar de waarheid in 
het Roomse of in het Protestantse belijden van Christus. 
Het gaat haar om de vraag naar het belijden van Christus 
als zodanig! Het gaat haar om de vraag, wat het Evange
lie, wat de Bijbel, wat het christen-zijn überhaupt voor 
haar te betekenen of niet te betekenen heeft. In de con
frontatie met deze wereldvraag van vandaag (die dus 
helemaal geen specifiek 'Rooms' of 'reformatorisch' ac
cent meer heeft, maar veel meer elementair is geworden) 
valt de beslissing. De beslissing over de mogelijkheid en 
het geoorloofd zijn van onze 'Reformatie-herdenking'. 
Wie hier, in deze tijd en in de kernvraag van deze tijd 
achterom ziet in plaats van vóóruit (hij zij 'Rooms' of 
'Reformatorisch', dat doet er dan niet veel toe!) is onbe
kwaam tot het Koninkrijk Gods! Wie hierbij een 'Refor
matie' herdenkt in plaats van er veelmeer een te ver
wachten in deze eeuw, zal, mèt alle 'herdenken', worden 
weggevaagd door de storm, die - God zij gedankt! — in 
deze twintigste eeuw radicaal is opgestoken. In de zes
tiende eeuw sloeg men alleen maar crucifixen weg en ka
pot. In deze eeuw slaat men ook de prediking, ja, alles 
van Bijbel en geloof weg en kapot. 
Wie nu in deze storm, in deze gisting bang is of bang 
wordt, in plaats van met bevende vreugde het hoofd op
waarts te heffen en grote nieuwe dingen van en voor het 
Woord Gods te verwachten, wordt door God naar huis 
gezonden. Als de weggestuurde soldaten van Gideon! 
Want 'buiten zijn de vreesachtigen', zegt de Schrift. 



Een Reformatie herdenken kan en mag vandaag alléén 
nog maar betekenen: een reformatie begeren. Niet de 
zestiende, maar de twintigste eeuw is, nü, de tijd van 
God om Zich aan Zijn Woord te houden. 





GELOOF EN SAMENLEVING 





18 O N T K E R S T E N I N G 

Het zou een lange beschouwing waard zijn, na te gaan 
hoe in een tijd waarin iedereen voor een kleinigheid een 
bijbel kan kopen of voor niets kan krijgen, juist in dit 
'christelijk Europa', waarvandaan de grote bijbelversprei
ding in talloze talen over de gehele wereld is uitgegaan, 
die bijbel een boek geworden is, dat nog weinig meer zelf 
wordt gelezen of verstaan. De bijbel, dat is een publiek 
geheim, gaat steeds meer behoren tot de 'klassieken': men 
citeert eruit om zijn eigen ideeën en woorden wat kleur, 
reliëf of zelfs wijding te geven, maar léést hem niet meer 
als bijbel, laat staan, dat men eruit zou léven! Dat is zo 
geworden in een tijd en een beschaving, waarin onder
tussen 'iedereen' tevens van mening is, dat wij nu einde
lijk na 'tweeduizend jaar christendom-van-de-leer' eens 
moesten overgaan tot een 'christendom-van-de-daad'. Dat 
wil zeggen 'iedereen' is van oordeel dat wij wel allang we
ten wat christendom is, maar dat het alleen nog steeds 
aan de 'toepassing' van dat vanouds bekende en gerenom
meerde artikel ontbreekt. Het is dezelfde tijd, waarin el
ke krant in ons lieve vaderland in de Kersttijd een Kerst
nummer en een Kerstoverweging uitgeeft, waarin echter 
niet zozeer de Kerstboodschap zelf, als wel, naar aan
leiding van Kerstmis, onze blijkbaar nog steeds onvol
doende gehoorde eigen wereldbeschouwingen en levens
opvattingen worden overwogen. Het schijnt, dat wij ons 
dus op een eigenaardige manier zijn gaan vervelen inza
ke het christendom zelf. Zo in de bekende stemming van: 
dat weten we al wel. 
Nu is, tot grote schrik, midden in dit verveelde christe
lijke Europa een virulent (zij het dan: opgewarmd) hei-



dendom opgestaan, met de krankzinnige poging om heel 
de kerstening ,aus zu radieren' en een 'nieuw' mensen
type te scheppen. Let wel: de schrik daarover betrof in 
het algemeen niet de uitroeïng van het christelijk ge
loof zélf, maar de uitroeiing van allerlei 'waarden' die, 
naar men ontdekte, mede aan het christendom te danken 
waren. Natuurlijk mocht 'men', op zichzélf bezien, even 
goed iets anders wezen dan nu juist een christen. Wij 
moesten ons volgens de meeste mensen natuurlijk niet zo
zeer voor het christelijk geloof zélf, als wel voor het chris
tendom, als historische erfenis, basis of bestanddeel van 
de moderne cultuur, laten doodschieten. Nauwkeurig be
zien zal 'men' tegenwoordig het christelijk geloof hoog-
tens nog terwille van de moraal, de eer, de traditie, enz., 
maar niet meer ter wille van dat geloof zélf, willen vast
houden, afgedacht van 'waarden', die het schept of be
schermt. 

Het lijkt, dat dit, globaal genomen, geldt van onze hele 
Europees-Amerikaanse wereld. De gedoopte mensheid in 
de steden en dorpen dezer wereld is er over het algemeen 
(nog) ver vandaan om het 'christendom' te willen ver
werpen of haten of vervolgen. Zij is er echter over het ge
heel genomen ook minstens even ver vandaan, om zich 
voor dat 'christendom' nog werkelijk te interesseren! Za
ken doen, techniek, sport en politiek bedrijven, is nood
zakelijk - en als iets nuttigs maar ook enigszins overbo
digs komt daar dan het 'christendom' bij. Het beeld van 
onze beschaving zou al te kaal zijn, wanneer de 'religieu
ze' wijding, vooral bij bepaalde gelegenheden, ontbrak. 
En misschien is er immers ook wel een aantal mensen, 
die bereid zijn niet maar in een oorlog, niet maar in een 
sportwedstrijd, niet maar in een klassenstrijd, doch al
leen maar voor het vasthouden van het christelijk geloof 



hun leven op het spel te zetten. Behoren zij echter niet tot 
een welhaast voorgoed verleden tijd? De Hedendaagse z.g. 
'christenheid' denkt er als geheel zeker niet over, zo 'fa
natiek' te zijn. Fanatisme behoort onmiskenbaar wel tot 
de physionomie van onze tijd. Alleen geldt dit niet voor 
ons 'christendom'. Dat is algemeen, verdraagzaam en rek
baar als elastiek geworden. Dat wil zeggen, dat ons 'chris
tendom' niet meer op eigen maar op andermans benen 
staat — ook in kringen waar het tenminste nog overeind 
schijnt te staan. Voor zover het nog leeft, leeft het, geeste
lijk mede op andermans zak of — vriendelijker gezegd: als 
een huurder in vreemde huizen, waarvan het huurcon
tract zo lang wordt gecontinueerd als de huur niet wordt 
opgezegd. Is dat dan in alle eeuwen niet min of meer zo 
geweest? Ja, maar het nieuwe, dat zich in deze eeuw be
gint (begint?) af te tekenen is, dat de zogenaamde en ver
meende 'christenheid' in Europa en Amerika over het al
gemeen en als geheel zich reeds op een eigenaardige, te
genover het christendom blijkbaar onontkoombare weg 
bevindt: die der onverschilligheid, gevolgd door verval
sing, gevolgd^ door ontkenning en deze stilaan gevolgd 
door . . . vervolging. Natuurlijk moet men erbij zeggen, 
dat deze ontwikkeling weer tot stilstand kan komen of 
gestoord worden door andere ontwikkelingen - voordat 
haar laatste en scherpste tekenen overal zichtbaar zullen 
worden. Wij moeten, zonder sensatie en angst, in volko
men nuchterheid echter erkennen, dat de feitelijke stand 
van zaken reeds zo is. 
Nu moeten wij tegenover heel deze ontwikkeling in de
zelfde nuchterheid ook nog een andere overweging laten 
gelden: n.1. dat christendom en Evangelie, christelijke 
cultuur en christelijk geloof niet hetzelfde zijn. Men zou 
ook kunnen zeggen: christendom en Christus zijn niet 



hetzelfde. Het Evangelie en het geloof in het Evangelie 
is dat, waar 'het christendom' zo goed en zo kwaad dat 
gaat - strikt genomen meer kwaad dan goed - op dóélt. 
Het 'christendom' als religieus-cultureel verschijnsel is 
zo iets als wat de planken en de coulissen van het to
neel zijn - n.1. niet hetzelfde als het stuk dat gespeeld 
wordt; zeker niet hetzelfde als de spelers in dat stuk; 
en allerminst hetzelfde als b.v. de hoofdrolspeler, de re
gisseur of de auteur van het stuk. Een christen, die weet 
Wie Christus en wat het geloof in Christus is, zal daar
om, als het erop aankomt, zeggen: wat kan mij 'het 
christendom' schelenl De kracht van het Evangelie, de 
macht en invloed van Christus laten zich immers niet 
historisch-cultureel vaststellen en berekenen. Het gezag 
van het Evangelie is niet afhankelijk van de vraag of het 
'christendom' de algemene gang van zaken en de interes
se van de leidende politici of van de intellectuelen of van 
de jeugd of van de massa's aan zijn zijde heeft. Het Evan
gelie zelf heeft er niet onder te lijden als 'het christen
dom' schijnheilig gebruikt, vervalst, genegeerd of zelfs 
vervolgd wordt. Het gaat ongehinderd dwars door dit al
les heen. De eventuele culturele positie van 'het christen
dom' mag zijn terrein, zijn toneelvloer zijn, maar is nooit 
zijn basis of voorwaarde, noch ten goede noch ten kwade. 
Zijn kracht is niet te zien, niet te controleren, niet te be
rekenen voor wie het met een andere maatstaf dan de 
maatstaf van het Evangelie zelf wil benaderen. Er is, voor 
wie die maatstaf niet kent, zelfs niets gemakkelijker dan 
de kracht van het Evangelie te loochenen! Omgekeerd is 
er echter ook niets moeilijker dan die kracht te looche
nen, wanneer men deze eigen maatstaf wèl kent. 
Dat wil niet zeggen, dat het geloof in het Evangelie, dat 
wil zeggen in Christus (want dat is identiek), dus altijd 



en overal onzichtbaar gebleven is, blijft en blijven moet. 
Het laat zich integendeel blijken in ook historisch en 
cultureel vast te stellen gebeurtenissen en vormen. Het 
schept, om zo te zeggen, altijd 'christendom', of beter ge
zegd: 'Kerk' om zich heen. En toch zijn dat nooit meer dan 
'tekenen', dus niet de zaak zelf, waar het Evangelie om 
gaat en waar het op doelt. Het Evangelie en het geloof in 
het Evangelie behouden in al hun historische vormen 
een eigen vrijheid, de vrijheid van Christus Zelf, Die Zich 
onttrekt en geeft waar en wanneer Hij wil. 
Ik denk bij de 'ontkerstening' vooral aan het veelbemin
de 'Kerstfeest'. Voor zover dat nog officieel of huiselijk 
wórdt gevierd, is het zeker niet de zaak zélf. Stel U voor, 
dat de 'Kerstdrukte', die wij weer zowel in café's en op 
stations als zelfs helaas in kerken en wijklokalen achter 
de rug hebben, het Evangelie was. Stel U voor, dat deze 
'gekerstende' datum van 25 en 26 December (het midde-
winterfeest) met zijn kerstboom en kerstkransen en zijn 
vreugde over het licht, dat altijd in het diepste donker 
overwint, over het leven, dat door de winter heen blijft 
leven, het Evangelie was. Als dat waar was, was het Evan
gelie immers niet meer dan dat algemeen menselijk besef 
en verlangen, dat men 'religieus' kan 'vieren', maar ook 
anders, of helemaal niet. Maar intussen, het is slechts een 
reeds voorbijgaande vorm. Wat kan ons 'het Kerstfeest' 
(in déze zin genomen) en zelfs de 'Kerststemming' (in de 
algemene flauwhartige betekenis) schelen. Christus is 
verschenen in het mens-zijn. Dit Evangelie kan zeer wel 
en zelfs veel zuiverder afgedacht van elke constateerbare 
invloed, uitwerking en vormgeving, en dus zeker afge
dacht van Kerststemmingen, bomen en kaarsjes geloofd 
en gehoorzaamd worden. Hoe dan ook en waar dan ook 
en wanneer dan ook. 



19 K E R S T E N I N G 

Het religieus-cultureel verschijnsel in de wereldhistorie, 
dat wij gewoon zijn 'het christendom' te noemen, en dat 
reeds betrekkelijk spoedig in de eerste eeuwen onzer jaar
telling ontstond, is niet het Evangelie, maar een verbond 
tussen de belijdenis en de kennis van het Evangelie en de 
natuurlijke krachten en machten van de menselijke ge
schiedenis. Hoe moet men daarover denken? Was dat 
één grote fictie of één groots visioen? 
Terugziende op de 'christelijke eeuwen' kan men zowel 
het één als het ander beweren. Men kan zeggen, dat de 
christenen al spoedig meer wilden zijn dan wat zij in de 
eerste eeuwen waren: n.1., volgens de Romeinse openba
re mening, die griezelige Joodse 'atheïsten', die in geen 
enkele kracht of macht van natuur en historie meer ge
loofden, de 'pest van het menselijk geslacht'! Onder het 
voorwendsel Gods eer en het heil der mensheid te bevor
deren, wilde de christenheid het beter hebben en sloot 
dus een verbond met de menselijke cultuur en religie: 
met het Romeinse rijk, met de Griekse filosofie, met de 
Germaanse volksaard en zeden, met de eerst humanistisch 
en later technisch bepaalde cultuur van de nieuwere en 
nieuwste tijd. Zij liet zich haar bestaan door de omrin
gende wereld garanderen, telkens weer, en bleef daarbij 
niet alleen in leven, maar 'zegevierde' zelfs zoals men zei; 
scheen al spoedig de sterkste partner te zijn in dat ver
bond; ja, verscheen zelfs een tijd lang als de top en 
kroon van het Europese mensheidsleven, de dominant 
van de gehele wereldhistorie. Het gebeurde echter alles 
tegen de veel te hoge prijs van haar eerstgeboorterecht, 
dat zij voor de schotel linzen dier publieke erkenning 



en invloed verkocht. Doordat zij zich door de maatschap
pij en de staat liet onderhouden, hield zij harerzijds ook 
die maatschappij en die staat met hun op z'n minst zeer 
dubbelzinnige practijken in stand en compromitteerde 
daarmee het Evangelie. Met al haar beïnvloeden van het 
wereldlijke leven werd de christenheid zelf minstens zo 
zeer beïnvloed en nu is de straf op dit kwaad gevolgd. 
Het 'christelijke' Westen keert heden ten dage tot zijn 
oorspronkelijk wilde 'vrijheid' terug en de christenheid 
staart de verdwijnende 'gekerstende' cultuur na zoals een 
verleid meisje haar ontrouwe minnaar. 
Zo kan men het zien en het valt niet te ontkennen, dat in 
deze beschouwingswijze veel waarheid schuilt. Men kan 
het echter ook heel anders zien. Wie iets bemerkt heeft 
van de diepte, de schoonheid en het evenwicht van de 
antieke en middeleeuwse christelijke cultuur, glimlacht 
over de moderne geborneerdheid dergenen, die het altijd 
weer hebben over de 'duistere' middeleeuwen. Gezien 
vanuit de hedendaagse geestelijke en maatschappelijke 
heksenketel, die wij euphemistisch 'Westerse cultuur' 
noemen, kan men deze lange christelijke beschaving, on
danks al haar onmiskenbare schaduwen, veeleer als een 
lichtend verleden zien, dat nog altijd heimwee oproept. 
Daarom is het begrijpelijk, wanneer er ook een andere 
dan de hieraan voorafgegane beschouwingswijze bestaat, 
waarbij men dat merkwaardige verbond tussen genade en 
natuur, geloof en cultuur, kerk en staat, dat het grootste 
deel onzer jaartelling omvat, bewondert als een bewijs 
van de kracht van het Evangelie om het politieke leven 
te doordringen en te zegenen, een bewijs van het geduld 
Gods, waarin Hij de mensheid niet zonder een 'duizend
jarig rijk', een indrukwekkende gelijkenis van Zijn eeuwig 
Vrederijk wilde laten. Men zal dan wel niet zeggen, dat 



heel deze christelijke cultuurgeschiedenis de volle komst 
van het Godsrijk heeft betekend, maar toch, dat het 
Godsrijk zozeer als een zuurdesem in deze lange bescha
ving heeft gewerkt, dat onze diepste Westerse noties en 
verlangens zelfs ongeweten nog daarvandaan stammen. 
Als wij noch voor de ene noch voor de andere beschou
wing van het verleden kiezen, maar van beide het waar
heidsgehalte erkennen willen, hebben we intussen reke
ning te houden met het feit, dat de elementen, die (ten 
onrechte dan wel terecht) verbonden waren, in elk geval 
in onze tijd bezig zijn zich te scheiden. Het 'christendom' 
verkeert op het ogenblik in een diepgaand schiftingspro
ces. Onze 'christelijke' beschaving werpt steeds duidelij
ker haar christelijk vernis af èn neemt haar eigen vrijheid 
terug. Daarmee wordt tegelijkertijd aan het Evangelie 
zijn vrijheid tegenover die beschaving teruggegeven. En 
dat laatste vormt het positieve in de hedendaagse ontwik
keling der dingen. Wie er zich aan gewend heeft, Kerk 
en christendom, Bijbel en christendom, Christus en chris
tendom gelijk te stellen en doorheen te halen, kan tegen
woordig dit positieve niet onder ogen krijgen. Hij ziet 
wel een crisis, waarover hij klaagt dan wel juicht, al naar 
gelang zijn instelling en sympathie is, maar hij ziet het 
wezenlijke karakter dezer schifting en kristallisatie niet. 
Het verschijnsel der ontkerstening, het loslaten van de 
christelijk-burgerlijke dan wel burgerlijk-christelijke tra
dities, zegt op zichzelf nog niets omtrent de invloed of 
de verdwijning van het Evangelie in deze tijd. 
Het Evangelie — dat wil zeggen de boodschap aangaande 
Jezus als de Christus (de Messias) — is datgene, waar het 
'christendom' op doelt. Het wordt echter zelf nooit ge
loofd en beleden op grond van de historische ontwikke
ling en invloed van het 'christendom', maar alléén op 



zijn eigen gronden. Te midden van en vaak in strijd met 
de christelijk-historische of historisch-christelijke gang van 
zaken! Echt christelijk geloven en belijden was en is al
tijd alleen een ja-zeggen tot het Evangelie, ongeacht de 
feiten en de resultaten. Echt christelijk geloven en belij
den was en is nooit een ter verbetering of verbreiding, 
redding of instandhouding van het 'christendom' bedacht 
en ondernomen mensenwerk. Echt christelijk geloven is 
juist herkenbaar aan de vrijheid en onbekommerdheid, 
waarmee men daarbij staat tegenover vragen als: 'Wat zal 
er van terecht komen? Wat bereiken we ermee? Hoeve-
len en wie doen eraan mee? Wie zullen horen en gehoor
zamen?' Echt christelijk geloven en belijden zal dan ook 
telkens dit ja tot het Evangelie zodanig tot uitdrukking 
brengen, dat het zich van alle mogelijke ja's en vooral 
van alle bekende 'christelijke' ja's in een bepaalde tijd 
duidelijk onderscheidt. Daarom zal het altijd weer voor
afgegaan en voorbereid worden door een kritische, vra
gende houding jegens het Evangelie, beter gezegd: door 
een onafhankelijk geworden instelling jegens hetgeen 
'men' van het Evangelie heeft gemaakt en er mee heeft 
gedaan. 
De positieve factor in de huidige crisis der Westerse chris
telijke cultuur is de vrijheid, die het Evangelie weer ver
krijgt jegens de omringende wereld. De onafhankelijk
heid in de wereld en de cultuur, waartoe de christenheid 
heden wordt geroepen. Het positieve is, dat de kerk op
nieuw Kerk mag worden, dat wil zeggen een Christusbe-
lijdende geloofsgemeenschap, zonder alle mogelijke stut
ten en verbindingen en veronderstellingen, die met haar 
wezen niets van doen hebben. Daardoor alleen krijgen de 
zgn. 'buitenkerkelijken' (maar wie zijn dat en waarom 
zijn ze dat eigenlijk?) een nieuwe mogelijkheid om te ho-



ren wat het Evangelie werkelijk is, zonder, gelijk tot dus
verre, door een heel stel van concessies, aanknopingspun
ten en verklaringen met zichzelf bezig en tevreden ge
houden te worden en daarmee voor het Evangelie doof 
gemaakt te worden. 
En dit brengt ons terug tot het punt, waarmee het vorig 
hoofdstuk begon: de vraag, hoe de Bijbel dat boek ge
worden is, waaruit men nog wel eens wat citeert, maar 
waarvoor men zich niet meer wezenlijk interesseert. Wij 
kunnen nu die vraag scherper stellen. Is het niet juist een 
gevolg van de wijze, waarop men voordien (b.v. nog in 
de negentiende eeuw) geprobeerd had, die Bijbel tot een 
'algemeen-verstaanbaar' boek te maken? Naarmate de 
Bijbel (als oorspronkelijk en authentiek getuigenis van 
het Evangelie) echter zijn vréémdheid verloor, verloor 
hij ook zijn kracht tot bevreemding. Nog steeds is de 
dwaasheid niet voorbij, dat men ons allerlei 'parallellen' 
tussen de bijbelse verhalen en getuigenissen en die van 
andere volken en godsdiensten opdist, teneinde daardoor 
de bijbelse inhoud 'duidelijker' te maken! Wij zullen moe
ten leren inzien, dat, naarmate de Bijbel (en Christus, 
van Wie de Bijbel getuigt) vergelijkbaar wordt met an
dere 'heilige boeken' (en hun 'godsdienststichters'), de be
langrijkheid er juist van af gaat. En daarom is het een 
der gelukkigste verschijnselen van onze tijd, dat er hier 
en daar, in allerlei kring, een verrassende ommekeer in 
dit opzicht plaats vindt. Er ontwaakt een nieuw besef 
voor de vreemdheid en onvergelijkbaarheid van de bij
belse boodschap aangaande Jezus Christus, en van Jezus 
Christus Zelf, ondanks alle 'parallellen'! 
Dat schijnt mij een van die 'tekenen' toe, waarvan het 
vorig hoofdstuk sprak. Ik schreef, dat de kracht van het 
Evangelie niet onzichtbaar blijft. Juist daar blijft zij niet 



onzichtbaar, waar zulk een nieuw vragen naar het by-
zondere van de bijbelse boodschap ontstaat. Het inzicht, 
en de oproep tot het inzicht, groeit, dat de christenheid 
een vermeende en gewaande christenheid is, omdat zij 
dingen van beslissende betekenis, die zij als christenheid 
zou moeten weten, heeft vergeten en dus opnieuw moet 
leren. Het is heel wat> wanneer men voelt, zich werkelijk 
overnieuw rondom de bronnen en getuigenissen van het 
Evangelie te moeten zetten. Waar mensen gaan beseffen, 
dat zij bij de woorden 'God' en 'Christus' werkelijk weer 
nuchter naar iets anders moeten vragen dan naar het in
begrip van de 'christelijke' ideeën en wensen en verlan
gens, die zij reeds tot vervelens toe kennen of menen te 
kennen, is onmiskenbaar het Evangelie weer bezig zijn 
kracht te doen gelden. 
Hierbij vergeleken is de vraag, of dit nog weer opnieuw 
tot een 'kerstening' onzer cultuur zal kunnen en moeten 
leiden, een tweederangs vraag. Wie weet dat? God weet 
het. En Hij mag het weten I 



20 R I J P V O O R R O M E ? 

Toen Christus Zijn apostelen de tijd tussen Zijn Hemel
vaart en Zijn Parousie (dat is: Zijn Aanwezigheid) bin-
nenzond, geschiedde dat met het gebod om de heidenen 
te onderwijzen en te dopen, en met de belofte, dat Hij 
alle dagen tot de voleinding der wereld met hen zou zijn. 
Sindsdien heeft zich die nu bijkans tweeduizendjarige 
geschiedenis voltrokken, waarin voorshands een steeds 
groter uitbreiding en invloed van het christendom, als 
menselijk aanwijsbare grootheid, viel te constateren. De
ze ontwikkeling schijnt tot stilstand te zijn gekomen, ja, 
velen zeggen, dat er een steeds groter teruggang van de 
invloed van het Evangelie kan worden geconstateerd. 
Wanneer men R.K. publicaties leest, ziet men daarbij 
vaak de Reformatie der zestiende eeuw in het geding ge
bracht. Toen met name is de ineenstorting van het chris
tendom, van het 'corpus christianum', begonnen. 
Voordat men in al te grote ijver deze beschuldiging af
wijst, moet men zich te binnen brengen, dat uitwendig 
beschouwd, de feiten inderdaad voor deze opvatting spre
ken. Het is toen immers voor het eerst geweest, dat mid
den in de christelijke kerk (dus niet van buiten af) een 
ongehoord ongeloof is opgestaan jegens wat ieder tot dus
ver als het hart van het christendom had beschouwd: de 
doorgaande en zelfs aanwijsbare aanwezigheid van Chris
tus met al Zijn schatten en gaven in deze wereld. Ik weet 
wel, dat de reformatoren niet meenden, dat Christus Zijn 
gelofte niet gestand zou doen. Zij polemiseerden echter 
tegen een opvatting als zou deze beloofde Aanwezigheid 
van Christus op een andere wijze dan in de vrijblijvende 
belofte van Zijn Woord en Geest, en dus alleen door het 



geloof, in verwachting kunnen worden aangebeden. In 
Zondag 30 van de Catechismus is, na enige aarzeling in 
de eerste en tweede uitgave, ten slotte in de derde uitga
ve geheel de aanbidding van de numineuze presentie van 
Christus op het altaar betiteld als een vervloekte afgode
rij. Dat deze felle aanwijzing, die een aanval was op het 
hart van de toenmalige 'christelijke cultuur' niet op zich
zelf stond maar uiting gaf aan een wijdverbreide afkeer, 
blijkt b.v. uit de zegswijze van Luther, die de Christus 
van de R.K. Kerk een 'Gespenst', een spooksel, noemde. 
Het blijkt ook uit de nog minder parlementaire zegswij
ze der geuzen, 'liever Turks dan Paaps', waarmee ze, om 
zo te zeggen, te kennen gaven, dat ze de Islam nog liever 
hadden dan het toenmalige 'christendom'. Dit lijkt van 
de buitenkant alles inderdaad op 'nihilisme'. En ieder 
moet er zich dus goed op bezinnen wat hij doet, wanneer 
hij dit 'nihilisme' pleegt te herdenken als de Reformatie 
der Kerk. Want metterdaad heeft toen heel de gedachte 
en heel de realiteit van het 'Corpus Christianum' (een tot 
in de verste vormen en randen der samenleving merkbare 
Aanwezigheid en Invloed van Christus) een" beslissende 
stoot ontvangen. Midden in het christendom is een ver
zet opgestaan, dat op elke recht geaarde christelijke 'ho
mo religiosus' een indruk van goddeloosheid, althans 
van levensgevaarlijke ketterij, moest maken. 
Dat wij dit niet meer zo gevoelen en niet meer de volle 
radicaliteit van dit gebeuren voor ogen hebben, komt 
waarschijnlijk omdat wij in onze tijd met een heel ander 
probleem zitten, n.1. dat van de z.g. 'saecularisatie'. Lang
zaam maar zeker is de 'wereld', die door de Reformatie 
met schrik en met moed, en door de Renaissance zelfs 
met blijdschap en verwachting weer ontdekt werd, hoe 
langer hoe duidelijker wereld geworden en gebleken. De 



'christelijke' vormen en gewoonten, althans zoals men ze 
in de tijd van het Corpus Christianum onmisbaar achtte 
(een inderdaad bewonderenswaardige religieus-culturele 
synthese van natuur en genade, van geestelijke en wereld
lijke levensvormen) hebben losgelaten en zijn losgelaten. 
Wij staan in een gesaeculariseerde wereld. In zulk een 
wereld zoeken velen naar wat nog is overgebleven aan 
christelijke vormen en normen, die mens en gemeenschap 
nog steeds steun kunnen bieden en tracht men ze zo mo
gelijk opnieuw te versterken. In deze arbeid tot z.g. 'ker
stening' staat de Roomse Kerk vooraan. Zij acht onze 
ontkerstende wereld 'rijp voor Rome', zoals iemand uit 
haar midden het eens noemde, en ziet ook het 'Protestan
tisme' daar te zijner tijd wel 'rijp' voor worden. Zij wil 
de 'chaos' terug dringen en zo mogelijk overwinnen door 
één grootse herwonnen idee: een nieuw Corpus Christia
num, een nieuwe synthese tussen christendom en cultuur, 
Kerk en Staat. Twee pijlers o.a. wil zij vastzetten of op
nieuw oprichten: de christelijke moraal en de christelijke 
staat en verder in het algemeen: het christelijk primaat 
van de geest boven de stof en van de hemel boven de 
aarde. 

Als de grote bedreiging daarvan ziet ze het communisme. 
Dat is voor haar veel meer dan het fascisme (waarvan zich 
blijkens haar practijk allerlei idealen en vormen haars in
ziens laten kerstenen) een uitvinding van de duivel zelf. 
Want het bedreigt 'het' huwelijk en 'de' eigendom en 'de' 
geest en 'de' vrijheid. Het is materialistisch en nihilistisch 
en tyranniek. Voor het regiem van Franco kon b.v. in het 
R.K blad 'De Linie' een apologie verschijnen. Voor dat 
van Stalin zou zulks onmogelijk zijn. Want dat laat zich 
h.i. op geen wijze christelijk-cultureel idealiseren of 'ker
stenen'. Dat geldt politiek en kerkelijk. Politiek regeert 



op het ogenblik in ons land een coalitie, waarin 'Rome' 
op allerlei punten kennelijk de lakens uitdeelt en haar 
eigen doeleinden volgt. De Paus verwacht blijkbaar een 
derde oorlog. In elk geval roept hij openlijk op tot een 
front van alle godsdiensten over de gehele rest van de 
wereld (en met name in West-Europa en Amerika) tegen 
het communisme en dat betekent vroeg of laat een 
(atoom) oorlog. Kerkelijk staat het evenzo. Stap voor stap 
streeft 'Rome' zijn doeleinden ook op dit gebied na en is 
het bezig ze te bereiken, langzaam maar zeker. 
Dat moet men (evenmin als het politieke streven) vooral 
niet als machtshonger betitelen. Het kan niet anders; 
Rome moet deze dingen, innerlijk gezien, doen. De R.K. 
Kerk gelooft immers, dat dit de opdracht is, haar door 
Christus gegeven. En zij is verzekerd, dat Christus daar
bij rechtstreeks en ononderbroken 'met haar is alle da
gen tot aan de voleinding der wereld', door alle catastro-
phen heen. Zij behoeft ten slotte nooit bevreesd te zijn, 
dat zij zal ondergaan, zelfs niet in een atoom-oorlog. 
Christus' opdracht en belofte moeten en zullen immers 
vervuld worden. Nu is men echter in Protestantse kring 
ook met dit denkbeeld bezig in binnen- en buitenland. 
Als men de uitingen van het streven naar 'herkerste
ning van ons volksleven' in Protestants-kerkelijke kring 
nu en dan hoort en leest, bespeurt men duidelijk dezelf
de opvatting, dat Kerk en geloof persé weer moeten steu
nen op of corresponderen met 'gekerstende' ordeningen 
des levens. Met name wat over 'de' staat of 'het' gezin' of 
'het' huwelijk of 'de' persoonlijkheid in dit verband 
wordt gedacht of beweerd, doet dit zien. In het blad 
'De Hervormde Kerk' is dan ook al eens gezegd (en daar 
niet alleen) dat de Kerk slechts kan.worden opgebouwd 
uit (uitl) goede gezinnen. En als men rapporten van de 



'Wereldraad van Kerken' leest, treft ons datzelfde geloof 
in noodzakelijke 'christelijke levensvormen'. Men zou 
aan deze Protestanten willen vragen, of dit soort 'her
kerstening' niet nog steeds beter door Rome kan wor
den nagestreefd? Of zij als Protestanten te dezer zake 
niet altijd zeer slechte concurrenten zijn geweest en zul
len zijn? Waar ligt voor Protestanten de eigenlijke op
dracht: in de verkondiging der bijbelse boodschap alléén, 
of bovendien evenzeer in die van allerlei (o, natuurlijk 
'op de Bijbel rustende') geboden en inzettingen der mén
sen? Lopen wij geen gevaar 'rijp voor Rome' te worden 
of te verraden, dat wij het reeds zijn, als wij de boodschap 
des Bijbels zo sterk spannen achter de wagen van allerlei 
'christelijke' cultuurbehoeften en bezorgdheden? 



21 K E R K E N K U N S T E N A A R 

Het kan een verheugend verschijnsel zijn, als in de Kerk 
een nieuwe openheid groeit voor de vragen van onze 
samenleving en tevens een bereidheid tot zelfonderzoek 
omtrent de vraag, waarom zoveel mensen bezig zijn aan 
de Kerk de rug toe te keren, of dat reeds lang hebben ge
daan. Als daardoor alleen maar niet de zenuwachtige in
druk gevestigd (of erger: bevestigd) wordt, dat dit een 
nieuwe taktiek der Kerk is om de mensen 'terug te win
nen'. Goede wijn behoeft geen krans en slechte verdient 
er geen. Voor Christus en Zijn gemeente kan men geen 
propaganda maken. Zij is door haar existentie zelf een 
getuigenis, of zij verdient geen aandacht. Als de Kerk dat 
niet meer weet, is ze geen ware Kerk. 
De hier volgende opmerkingen over de verhouding van 
Kerk en kunstenaar kunnen zeker niet ten doel hebben, 
de kunstenaars voor de Kerk terug te winnen. Zij kunnen 
alleen bedoelen op bijbelse gronden tot ommekeer te roe
pen op de weg, die wij inzake de kunst in ons land be
wandelen. Als er iets is, waarin wij ons in Nederland 
moeten bekeren, dan is het ter zake van de plaats en de 
functie van de kunst en dus van de kunstenaar in onze 
samenleving. Het schijnt mij toe, dat in de crisis, waarin 
wij verkeren, hier een beslissende toetssteen ligt. Wie de 
betekenis van de kunst in de samenleving niet meer ver
staat, verstaat ook niets meer van de andere vragen der 
cultuur, ook al is hij naar zijn mening nog zo vruchtbaar 
op alle terreinen des levens. En het duidt met name op 
een definitieve verburgerlijking (in de verkeerde zin van 
het woord) wanneer niet maar onze Nederlandse samen
leving, doch juist de Kerk hier geen mene tekel aan de 



wand ziet geschreven en zich daarover geen zorg maakt. 
Wat is n.1. voor de Kerk het gevaar van de toestand, 
waarin wij verkeren? Helemaal niet dit, dat zij telkens 
weer kunstenaars ontmoet, die om hun roeping te kun
nen volgen en vinden, meenden te moeten breken met de 
gedachte aan een christelijke of religieuze samenleving. 
Maar alleen dit, dat er in onze z.g. christelijke samen
leving geen reëele plaats is voor de kunstenaar. Dat zij 
de artistieke werkzaamheid als een luxe beschouwt, waar 
het eerst op bezuinigd wordt, omdat zij die wel kan 
missen, als het moet. Juist dit feit, dat in ons land niet 
alleen veel arbeiders, maar de kunstenaars, op enige uit
zonderingen na, geen behoorlijke levensmogelijkheid meer 
hebben en zien, stempelt onze cultuur tot een 'goddeloos' 
geworden cultuur. Dat moet men juist van de Kerk uit 
weten en zeggen. De Kerk moet, als zij waarlijk bijbels 
leeft, denkt en spreekt, in dit symptoom de hand aan de 
muur onzer beschaving verschenen zien. 
Immers behoort de Kerk de kunst, als geen ander ver
schijnsel in ons leven, te zien als een opgericht teken, dat 
bij uitstek getuigt van 'nieuwe hemelen en een nieuwe 
aarde, waarin gerechtigheid woont'. Niet een z.g. 'chris
telijke' of 'religieuze' kunst, twee wanbegrippen als het 
erop aan komt. Maar de kunst zelf en als zodanig. Zij 
vervult theologisch gezien in ons leven, d.w.z. in onze sa
menleving (want er is geen ander leven dan samenleven) 
deze zeer merkwaardige en aangrijpende 'eschatologische' 
rol. Zij beeldt de werkelijkheid immers niet maar af of 
verbetert haar, zij herschept haar. Zij getuigt daarmee op 
haar eigen manier van wat 'het oog' niet heeft gezien, 
het oor niet heeft gehoord en in geen mensenhart is op
geklommen, hetgeen God bereid heeft voor hen, die Hem 
liefhebben'. Zij is juist daardoor zo aangrijpend, dat zij, 



als ze echt is, niet van de aarde in 'een hemel' wegvlucht, 
maar juist met deze ónze werkelijkheid wil spelen, haar 
herscheppen wil. Dat dit halsstarige, soms halsbrekende 
willen niet zelden breekt op het z.g. werkelijke leven is 
niet verwonderlijk. Intussen heeft zij toch haar getuige
nis trachten af te leggen en legt het telkens ook inder
daad af. Voor haar mag gelden (wat voor een mens 
ethisch blijkbaar nooit gelden mag) 'Ut desint vires, ta
rnen est laudanda voluntas', ook al ontbreken de krach
ten, toch moet het streven geprezen worden. 
De Kerk heeft niet allereerst de taak, de kunstenaars aan 
te sporen of in staat te stellen tot het leveren van z.g. 're
ligieuze' kunst. 'God kan of mag op generlei wijze afge
beeld worden', zeiden onze voorvaderen. Zij luidden daar
mee een eminente bevrijding van allerlei religieuze beeld
vorming in en bereidden de weg tot een eerlijke, profane 
wijze van gelovend handelen, denken en dichten. Reli
gieuze of zelfs kerkelijke onderwerpen behoren sindsdien 
als zodanig voor het christelijk geloof werkelijk niet méér 
acceptabel te zijn dan andere. De Kerk heeft niet zozeer 
de taak, de kunstenaar speciale onderwerpen aan de hand 
te doen, als wel samenleving en kunstenaar te doordrin
gen van haar geloof in de goddelijke bedoeling van de 
kunst als zodanig. 
Een samenleving, waarin deze grimmige en grillige lief
de voor het leven (zelfs voor de verschrikkingen, de pij
nen en de zonden van dit leven) die wij kunst noemen, 
een luxe wordt geacht, is bijbels gezien ten dode opge
schreven. Een maatschappij, die haar met deze liefde be
genadigde leden verwijst naar Maatschappelijke Steun, 
is van die God, aan wie de Bijbel niet slechts de Schep
ping maar nog veel meer de Herschepping aller dingen 
toeschrijft, geoordeeld. 



Als de Kerk dit niet ziet en zegt, bewijst zij daarmee, dat 
ze de ontzagwekkende geluiden van haar eigen Boek, de 
Bijbel niet meer hoort, verstaat en vertolkt. Alleen een 
Kerk die, met ogen en oren gescherpt door de bijbelse 
stemmen, weer theologisch besef krijgt voor de ethisch 
onvervreemdbare noodzaak van de kunst en het kunste
naarschap als zodanig in de samenleving, kan ook begrip 
hebben voor de eigensoortige plichten en gevaren, die de 
goddelijke roeping tot kunstenaarschap met zich brengt. 
Zij kan - maar alleen óp voorwaarde van een intens en 
nieuw besef voor de dingen, waarover het hier gaat -
zelfs het recht en de plicht hebben, kunstenaars op hun 
speciale grenzen en mogelijkheden te wijzen. Er is im
mers, juist in bijbels licht gezien, bijna geen hachelijker 
leven dan dat van een waarachtig kunstenaar. Hij leeft 
en herschept het leven werkelijk op de grens. Maar dan 
is elke poging om daarmee te dwepen, daarvan een le
venshouding te maken, snobisme en aestheticisme. Dan 
kan en mag men een waarachtig kunstenaar, juist daar
aan meten, of hij dit leven van een z.g. bohémien niet, 
gelijk de burger droomt, interessant of gemakkelijk vindt, 
maar alleen onontkoombaar. Hij zal in staat moeten zijn, 
ter wille van dit mensenleven, dat hij te meer liefheeft, 
naarmate hij er meer mee overhoop ligt, ook als het moet 
op elk ogenblik een burger te zijn. Want 'de liefde ge
looft alle dingen, zij hoopt alle dingen, ze verdraagt alle 
dingen: de liefde vergaat nimmermeer'. 



22 M O R A A L E N E V A N G E L I E 

Er is, sedert de bevrijding, onder ons steeds meer te doen 
over de zedelijke ontaarding, waarin ons volk is terecht 
gekomen (of veeleer uit te voorschijn is gekomen). Het 
is menselijk, de kennis van goed en kwaad te hebben en 
het is in het bijzonder nog Nederlands, deze kennis te 
hebben op een bepaalde wijze en in een bepaalde vorm, 
n.1. van de goede burgerlijkheid. Ons volk is altijd liefst 
een volk van gematigden geweest, die weten, dat het bes
te in het leven meestal 'het juiste midden' is. En daarom 
is er onder ons ook altijd veel huichelachtigheid geweest, 
die altijd de keerzijde vormt van een ernstige burgerlij
ke cultuur, die rust en eerbaarheid nastreeft en matiging 
der extreme levensuitingen. De speciale aanstotelijkheid 
van de Nederlandse immoralisten is dan ook daarin ge
legen, dat de immorele Nederlander allerminst de glorie 
heeft, die kan liggen over avonturiers, die door oermen-
selijke hartstochten bewogen, risico en ondergang verkie
zen boven rust en binding. De 'grote' Nederlander her
kennen wij veel liever daaraan, dat hij groot is in even
wichtig inzicht en gematigd gedrag. Bij ons is 'de ware 
christen de beste burger'. 
Maar dan is het ook Nederlands, enige nuchterheid te 
bepleiten juist inzake de bedoelde zedelijke ontaarding 
en onze onrust daarover! Het schijnt ons toe, dat de al te 
overdreven exclamaties daaromtrent ons het Nederland
se zicht op de werkelijkheid gaan benemen. Het wordt 
tijd te dezer zake onze kalmte te herwinnen. Ook de ver
ontwaardigde Nederlander, ook de Nederlandse zedepre
ker mist bepaald de gloed en de ernst der barmhartig
heid, die de glorie was van de grote predikers tegen zede-



lijke verwording. Wij willen dus een kleine poging wa
gen, ons volk en onszelf een klein beetje te beschermen 
tegen de kruistochten van die prekende geweldenaren, 
die in ons toch altijd nog kalme land een gevaar voor de 
nuchterheid betekenen. 
Daar is allereerst de befaamde al honderd maal uitgekre
ten groeiende onaandoenlijkheid van het 'volk' voor op
roepen tot herstel van godsdienst, gezin en gezag. Met 
name wordt de jeugd geacht een duidelijke botheid te 
vertonen jegens elke poging tot zulke zedelijke verbete
ring. Ze leeft er maar op los en liefst nog met een beetje 
plezier. Is dit alles echter alleen maar slecht? Of mag 
dit ook doorzien worden als één van de eerste goede 
dingen? Is er ter wereld immers ooit iets zo vreugdeloos 
te horen als zedepreken en wordt een mens ooit meer be
drogen dan door de voorgetoverde schijn van een wereld 
of systeem, rustend in 'eeuwig' geldende 'absolute' en 
'onveranderlijke' eisen en beginselen? Sinds wanneer zijn 
we toch op die onzalige gedachte gekomen, dat morele 
normen een verzinkend volk een nieuwe weg en een 
nieuwe liefde kunnen schenken? Zedelijk leven en zede
lijke normen hebben wel met elkaar te maken, maar ze 
zijn niet hetzelfde. Zedelijk leven vindt wel telkens zijn 
uitdrukking en zijn steun in zedelijke normen en vor
men, maar het leeft daar niet uit! Het zou zijn, alsof wij 
de bonenstokken belangrijker zouden vinden dan de bo
nen en alsof wij zouden menen, dat deze dode stokken 
de stam waren, waaraan de vruchten rijpen. Zedelijke 
normen en systemen zijn goed en nuttig, maar slechts in 
beperkte mate, n.1. voor zover ze dienst kunnen en willen 
doen als zulke bonenstokken en niet aangezien worden 
voor het gewas zelf. Het is een aperte onbillijkheid, een 
mens en een volk moreel te beoordelen naar wat ze 



op grond van 'onveranderlijke' zedelijke normen waard 
schijnen. De morele kracht van een volk, dat vijf oorlogs
jaren heeft doorgemaakt en nu te leven heeft in een we
reld, waarin vrede en vrijheid juist vanwege al het ge
roep daarover een illusie schijnen, moet men niet meten 
met maatstaven aan rustiger en veiliger omstandigheden 
ontleend. Verval van bepaalde zeden en gebruiken be
tekent nog niet het verval van de zedelijkheid zelf, die 
een verborgen worsteling is om inzicht in goed en kwaad, 
een zoeken en vinden, verliezen en hervinden. Om nog 
een keer het beeld van de bonenstokken te gebruiken: 
de stokken zijn in het stormweer gebroken en uit de 
grond gerukt; de plant, de boon zelf leeft en zoekt van
zelfsprekend een nieuwe steun, waaraan hij zich kan vast
klemmen en optrekken. Die steun te vinden is de opga
ve van deze tijd en van onze generatie. Men kan daarbij 
echter niet met zedepreken volstaan. Dit is allereerst een 
kwestie van nieuwe onafhankelijke Evangelieprediking 
e n . . . nuchtere, zakelijke maatschappelijke studie en 
nieuwbouw. 
Eerst iets over dat laatste. 
Er wordt zo hier en daar en overal, om enkele voorbeel
den te noemen, geklaagd over de verregaande apathie, 
waarin velen b.v. ten aanzien van de 'democratische op
bouw' leven en de vatbaarheid van de 'massa' voor 'dic
tatoriale oplossingen'. Maar wat wil men? Wel leven wij 
in een land waarin ieder 'stemmen' mag, maar waarin 
de waarlijke medezeggenschap en het werkelijke delen 
van het (gewone) volk in het bestel der dingen zeer ver
re zijn van hun verwezenlijking. Het getuigt van een 
grotere morele kracht wanneer arbeiders niet staken, in 
vertrouwen op een 'rechtsorde van de arbeid', die altijd 
nog komen moet, dan wanneer bedrijfseigenaren een ge-



weldige arbeidsijver ten toon spreiden en eisen! 
De genoemde apathie is zo gezien geen verwording, maar 
een verborgen honger naar wat zedelijk goed is, zij het 
verhuld in bitterheid en onverschilligheid. Juist omdat 
de zedelijkheid niet haar eigenlijke leven vindt in de ze
den, hebben wij onze morele verontwaardiging te rem
men en naar betere maatschappelijke vormen te zoeken, 
waarin het zedelijke waarlijk groeien kan. 
Er is meer arbeidslust en vooral honger naar arbeids
vreugde dan men denkt, maar de vormen zijn verbroken 
en er moeten andere en betere komen! Men sloot inder
tijd in Amsterdam de zwarthandelaars van de Jordaan 
in en wij geven toe dat het een maatschappelijke nood
zaak was, die echter tegelijk een tekort van de maat
schappij zelve verried. Wat is immers 'zwarte' handel en 
wat 'eerlijke' handel in een maatschappij, die b.v. mo
nopolies weer meer en meer toelaat de politiek te beïn
vloeden? Is het geen 'zwarte' handel een product te mo
nopoliseren (en daardoor duur te verkopen!) waaraan 
duizenden niet kunnen raken omdat ze het niet betalen 
kunnen? Ziet het officiële handelsleven er zoveel more
ler uit dan het clandestiene? Waarin verschilde de theo
rie van de man in de Jordaan (zo hij er een theorie op 
na hield) eigenlijk van die van de officiële handel, die 
ook het vrije spel van vraag en aanbod wil en die het 
winstmaken (kapitaalvorming noemt men dat) als een 
hoogste zedelijk-maatschappelijke roeping wenst erkend 
te zien? Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor andere 
levensgebieden. Ook daar overal die 'dubbele' moraal en 
dus de plicht om in wisselende omstandigheden de 'zede
lijkheid' niet zozeer te peilen naar abstracte als naar zeer 
concrete maatstaven. Ik denk aan de sexuele verhoudin
gen en de verschuiving in de waardering van het 'ouder-



wetse' gezins- en huwelijksleven. Omdat de zedelijke nor
men en vormen ook hier slechts de steun en hoogstens 
de uitdrukking kunnen zijn van het (vaak vertwijfelde) 
zoeken naar wat goed is en wat kwaad, moeten wij ook 
hier onze goedkope en snelle oordeelvellingen remmen 
en zoeken- naar wat in een maatschappelijke situatie als 
de onze, waarlijk steunen en richting geven kan. Juist 
hier komt de grote vraag aan de orde of b.v. een jongen 
of meisje, man of vrouw, zonder duidelijke functie in 
een maatschappelijk bestel, dat practisch niet rekent met 
liefdesverhoudingen en gezinsleven (salariëring, werktij
den, werkverdeling, enz.) met dezelfde morele maatstaf 
mag worden gemeten als een welgeboren wezen, dat in 
dit opzicht veiliger terecht gekomen is in het leven. En 
vooral, of wij door de gang der dingen niet allen op dit 
gebied in een situatie zijn gekomen, waarin wij beter 
doen naar nieuwe voorlopige en eenvoudige steunsels 
te zoeken, dan diepzinnige bouwsels uit het verleden in 
de toekomst te projecteren. 
En nu over de Evangelieprediking. 
Er is bij dit alles één ding, waar wij in het bijzonder op 
zouden willen wijzen. Er dreigt ons n.1. een erger kwaad 
en wel de verwarring van Evangelie en moraal, m.a.w. 
de gelijkstelling van Gods geboden met de inzettingen 
van mensen. Als onze gewone argumentatie te zwak 
blijkt, plegen wij mensen er God bij te halen. Dat ge
beurt op gemakzuchtige en populaire wijze in het ge
bruik van de 'krachttermen' of vloeken. Dat gebeurt 
echter in veel erger mate als wij Hem in onze zedepre-
ken gebruiken als garant en oorsprong van onze moraal! 
Er is niets wat groter afbreuk doet, zowel aan het geloof 
als aan de liefde tot de zedelijkheid, dan aldus elk waar
lijk hoger beroep (dat de diepste aandrift van zedelijk 



beseffen is) onmogelijk te maken en de verwachting af 
te snijden. Het Evangelie van Jezus Christus wordt ons 
niet verkondigd om onze moraal op peil te houden. Het 
spreekt ons immers van een bestaan, waarin te leven voor 
ons alleen maar denkbaar is als een alle moraal en mo
raliteit te bovengaande goedheid en zuiverheid. Daar
mee is niet ontkend, dat dit Evangelie betekenis heeft 
voor onze zedelijkheid. Integendeel heeft het daarvoor 
alle betekenis, mits het er streng van gescheiden blijft. 
Nog nooit is waarachtige zedelijkheid ontstaan en ge
groeid om der wille van zichzelf. Wij mensen hebben een 
aandrift nodig óm te leven, juist om zedelijk, dat is waar
lijk menselijk, te leven! 

De beste aandrift schijnt ons toe: het Evangelie, en het 
geloof daarin, dat we zullen leven, zo waarachtig en zo 
zuiver als geen moraal kan uitdrukken en geen zedelijk 
besef kan benaderen! Er wordt vaak gezegd, dat het be
wijs van zedelijke verwording de leus is: 'een mens leeft 
maar één keer'. Het kan waar zijn. Maar wij kunnen die 
leus ook op zeer verfijnde en morele wijze aanheffen, n.1.: 
'We leven maar één keer en dus komt het er op aan hoe 
netjes wij geleefd hebben'. Daarentegen leeft echte mo
raliteit toch waarschijnlijk het diepst en het simpelst, 
waar deze nette, kortademige moraliteit door het Evan
gelie wordt veranderd in de zekerheid, dat het werkelijk 
goede leven voor ons nog komen moet en komen zal, zo 
dat wij daarnaar toe, in die richting, menselijke, zedelij
k e . . . gebaren maken. 



23 DE M Y T H E 
D E R O N S T E R F E L I J K H E I D 

Er is een uitdrukking, die mij, hoe edel ook klinkende, 
vanwege het accent, dat er dan op gelegd wordt, toch 
bij begrafenissen altijd weer tegen de borst stuit. Men 
pleegt daarbij in redevoeringen en in krantenverslagen 
te spreken van het 'stoffelijk omhulsel' of het 'stoffelijk 
overschot' dat ten grave is gedragen. En men doet dat 
dan op een toon, alsof het lichaam, dat deze méns was, 
er niet meer toe deed. Het 'voornaamste', zijn 'ziel', zijn 
'onvergankelijke goddelijke kern' is voort blijven leven! 
De 'nabestaanden' mogen die gestorven mens als zicht
bare, lijfelijk-levende en ademende gestalte gekend en 
bemind hebben - dat is als het ware een liefelijke schijn 
gebleken. Het lichaam was toch eigenlijk maar een 'om
hulsel', dat nu bij de begrafenis alleen weg moest vallen. 
De toon van spreken is m.i. een belediging van het won
der der onherhaalbare levende menselijke persoon en 
een grove miskenning van het radicale vergaan van de 
mens in de dood. 

De mens, en de mensheid, hebben zich, zij het ook on
bedoeld en ongeweten, in alle tijden aan deze belediging 
en miskenning schuldig gemaakt, doordat zij zich veroor
loofden het ontstellend mysterie van het leven èn van de 
dood te 'verklaren' door de mythe der onsterfelijkheid. 
Er is, zo zegt deze mythe, een hemelse, goddelijke wereld, 
waar orde en rust heersen en die verlicht wordt door een 
onuitblusselijk eeuwig licht. Daarnaast of liever: daar
beneden is een aardse, menselijke, ja, demonische wereld, 
waar wanorde en onrust heersen en waar een dichte duis
ternis alle dingen omgeeft. De ziel nu van de mens be-



hoort tot die eerste 'hogere' wereld, zijn lichaam tot die 
tweede 'lagere' wereld. Er zijn zielen, die in die goddelij
ke hemelse sfeer blijven en gespaard worden voor het le
ven in de aardse regionen. Andere echter worden geban
nen in lichamen, maar zo, dat er in hen altijd het streven 
blijft, om na de pelgrimstocht door het lichaam (of zelfs 
door méér lichamen) weer het onlichamelijke, onvergan
kelijke leven in de eeuwigheid deelachtig te worden. Dat 
in het lichaam gebannen, met het lichaam verbonden le
ven der ziel is een verblijf 'in den vreemde'. Dat lichaam 
is een bezoedelde en bezoedelende gevangenis, ja, zelfs 
een graf voor de ziel. Wanneer wij sterven, wordt de ziel 
echter bevrijd van haar slechte sterfelijke metgezel en 
gaat zij haar eigen, vrije, onvergankelijke en eeuwige le
ven weer leven. Daarom is deze 'naakt'-geworden ziel, die 
het misleidende 'kleed' van het 'lichaam' uitgetrokken 
heeft, de ideale toestand. Dan komt n.1. alles wat in haar 
was duidelijk aan het licht en kan zij pas rechtvaardig 
beoordeeld worden. Zij weet zich dingen te herinneren, 
waarvan zij vroeger duidelijk wist, maar die zij in de ver
warring van de lichamelijkheid dreigde kwijt te raken. 
Zij, de onsterfelijke en goddelijke, had alles reeds ge
zien, zowel hier als aan gene zijde van de dood, en er is 
niets dat zij niet kent. Daarom komt aan de ziel, aan 
Psyche, de overwinning over de stof, het lichaam en de 
vergankelijkheid toe. 

Deze mythe, die op een óf andere wijze altijd het mense
lijke denken doordrenkt heeft, doortrok met name de 
z.g. 'Hellenistische' tijd, d.w.z. de eerste eeuwen voor en 
na het begin van onze jaartelling. Twee figuren vooral 
hebben tot de systematisering en verkondiging van de
ze mythe bijgedragen: de bijkans geheel geassimileerde 
Joodse denker Philo en de Griekse wijsgeer Plato. Van 



deze laatste constateert b.v. de Duitse schrijver Erwin 
Rohde in zijn boek 'Psyche' met instemming, dat hij de 
'theologische' gedachte der persoonlijke onsterfelijkheid 
midden in het hart der filosofie plantte en er daardoor 
meer dan iemand anders toe bijgedragen heeft om deze 
gedachte ingang te doen vinden. Doordat Plato, zo zegt 
hij, deze gedachte aan de filosofen zo vertrouwd maakte, 
heeft hij haar aan de theolologen dieper bevestigd terug 
gegeven. Rohde ging er enige decenniën geleden dus van 
uit, dat een theoloog deze gedachte natuurlijkerwijze hul
digt en alleen maar dankbaar is, als hij haar uit de han
den van de filosoof mag overnemen, omdat deze haar 
een diepere en vastere grondslag in zijn filosofie wist te 
geven1 
Het is echter de vraag of een theoloog dat inderdaad zo 
maar doen mag. Reeds van oude tijden af heeft b.v. de 
christelijke theologie deze mythe wel gebruikt en geker
stend, maar onderwijl tegelijk tegen de fatale consequen
ties van dit dualisme tussen 'hemels' en 'aards', 'ziel' en 
'lichaam' gestreden. Helaas is zij door het tegelijk gebrui
ken en bestrijden van deze mythe niet in staat geweest 
werkelijk met dit dualisme radicaal te breken, maar is zij 
zelf door dit dualisme zeer diep beïnvloed. Tegenwoor
dig spreekt het daarom allerminst meer vanzelf, wanneer 
de theologie deze gedachte, zij het ook nog zo 'voorzich
tig' en 'christelijk', aanvaardt. Integendeel valt er een 
groeiend streven in de hedendaagse theologie op te mer
ken om zich tegen deze gedachte radicaal te verzetten! 
Dit geldt overigens niet alleen voor de theologie. Men 
kan veilig zeggen, dat de genoemde mythe in deze tijd 
tegelijk in de psychologie, in de filosofie en in de theo
logie bezig is overwonnen te worden, al zijn er nog altijd 
velen, die menen in deze overwinning een teken van 



neergang te moeten zien, een bewijs van de 'stofgericht-
heid' van onze tijd. Intussen moet men niet vergeten, dat 
in de theologie deze mythe niet weersproken wordt op 
grond van huidige 'moderne' inzichten, maar zeer na
drukkelijk op grond van een zorgvuldiger analyse van 
het bijbels getuigenis. 

Wie de Bijbel opnieuw leest, zoals hij werkelijk in -alle 
toonaarden en op alle bladzijden spreekt, bemerkt, dat 
de mensen daar wèl van het dood-zijn ijzen, en dat ze 
dat dood-zijn helemaal niet 'lief' vinden, maar hatelijk, 
een laatste vijand (1 Corinthe 15 vs 26). Dat ze de dood 
in het geheel geen 'bevrijding' vinden van de ziel als van 
een vogel uit een kooi, maar integendeel: een uit elkaar 
vallen van de gehele menselijke existentie, een afgesne
den worden uit de gemeenschap met God en de mensen, 
een doem en een gericht (Jesaja 38, Psalm 88). De men
sen in de Bijbel (in 'Oud' èn 'Nieuw' Testament!), zijn 
eerlijk en reëel en ervaren de dood als een einde, waar-
overheen zij van zichzelf uit nog alleen maar een schim
men- of dodenrijk (een hades of hel) of zelfs totaal niets 
kunnen denken en voorstellen. De 'ziel' is in de Bijbel 
n.1. leven van het lichaam! De mens 'bestaat' daar niet 
'uit' een tijdelijk lichaam èn een eeuwige ziel, maar is 
ziel-en-lichaam-in-enen! Beter gezegd: hij is de ziel van 
zijn lichaam en zodoende het lichaam van zijn ziel. En 
deze twee zijn een. In de Bijbel is de mens één levend, 
ademend, voelend en denkend aardewezen, 'wiens adem 
in zijn neusgaten is', d.w.z. dat sterfelijk is. En dat is zo
wel in het 'Oude' als evenzeer in het 'Nieuwe' Testa
ment zo. De Bijbelschrijvers gebruiken namelijk wel al
lerlei algemeen menselijke en religieuze terminologie van 
hun tijd, maar juist om wat anders te zeggen, juist om 
te polemiseren tegen de algemeen-religieuze tendenzen 



van hun tijd. Wie dit vergeet, wie de Bijbel niet als een 
kritisch geheel van getuigenissen leest (en dat is telkens 
gebeurd) glijdt onherroepelijk uit en trekt allerlei Bij
belteksten onbedoeld maar tevens ondoordacht scheef 
naar dat patroon van de genoemde oer-oude mythe van 
lichaam-en-ziel, van 'hemels' en 'aards', die wel 'algemeen
religieus' is, maar juist niet de bedoelingen van de Bij
belschrijvers weergeeft. 



24 ' G O D E N D E Z I E L ' ? 

Wat de meeste mensen tegenwoordig nog van Bijbel en 
Kerk menen te weten, komt hierop neer, dat het daar 
gaat over 'God en de Ziel'. En omdat men zich vaak in 
de levenspraktijk voor deze verfijnde zaken niet allereerst 
interesseert, doordat de aarde en de aardse toestanden 
ons mensen soms naar de kéél kunnen vliegen, schuift 
men Bijbel en Kerk ter zijde. Die zijn goed voor een an
der soort mensen dan wij in feite zijn. Ze zijn goed voor 
z.g. 'hogere' en 'diepere' en meer 'innige' mensen. Voor 
ons gewone stervelingen hebben ze echter afgedaan. 
Wee de wolf, die in een kwaad gerucht staat! Hoe zal 
men dit kwade gerucht over Bijbel en Kerk de wereld 
uithelpen? Vooral, waar ook juist talloze 'kerkmensen' 
in gemoede-menen, dat het inderdaad aankomt op 'God 
en de Ziel', en dus dit misverstand (want dat is het!) door 
hun eigen houding mee onuitroeibaar helpen maken! 
Het gaat er mee als met het bekende verhaaltje van de 
jongen, die niet naar de kerk was geweest en toch deed 
alsof hij er wel was geweest. Zijn tante vroeg: 'Waar 
heeft de dominee het over gehad?' Neeflief antwoordde: 
'Over de zonde, tante'. 'En wat zei hij daarover?' infor
meerde tante een tikje nieuwsgierig. 'Hij was er tégen, 
tante', zei onze neef. Daarmee had hij immers altijd ge
lijk? Het gaat immers in Bijbel en Kerk altijd tegen 'de 
zonde'?! Even halsstarrig immers als vóór dat andere: 'de 
ziel'? Of gecombineerd: over onze zondige ziel?! 
Als wij de Bijbel weer lezen, zoals hij werkelijk spreekt, 
en ons niet door allerlei gekleurde brillen laten mislei
den, bemerken we, dat het heel anders is dan wij denken. 
Even weinig als de Bijbel de 'godsgedachten' en 'gods-



dienstige behoeften' der mensen gewichtig neemt, neemt 
hij die z.g. speciale verhouding en verwantschap van 
'God en de ziel' en dus religieuze zielservaringen erg ge
wichtig! De Bijbel is op zulke punten vaak zelfs zeer on
gegeneerd en ruw. Als de Bijbel het woord 'God' of 
'Heer' gebruikt is dat altijd meteen (openlijk of stilzwij
gend) in polemische zin, n.1. om daarmee de waarheid 
en kracht van alle menselijke godsgedachten te bestrij
den! En zo is het ook gelegen met 'God en de ziel'. Voor 
een 'innig', 'hemels' soort mensen is de Bijbel juist vaak 
een zeer lastig en onaangenaam boek! Die mensen probe
ren daarom altijd veel van de Bijbel naast zich neer te 
leggen. Ze hebben voor die ontelbare minder innige en 
harmonische kreten en beweringen in de Bijbel bepaalde 
depreciërende termen. Ze zeggen: 'Ja, ziet u, dat is 'nog' 
dat 'primitieve' of: dat 'aardse' of: dat 'joodse' van de 
Bijbel! Maar (zeggen ze dan), het gaat om het 'eigenlijke' 
en het 'innerlijke', het 'hogere' (ook wel genoemd het 
'christelijke!'), dat men er hier en daar in vinden moet. 
En natuurlijk (zo zeggen ze) vinden we dat laatste méér 
in het 'Nieuwe Testament' dan in het 'Oude Testament'. 
Dat 'oude' staat natuurlijk veel 'lager'. Dat spreekt 'nog' 
over de aarde en de aardse toestanden en het lichaam, 
vaak zeer onomwonden. Veel meer (zo meent men) dan 
het 'Nieuwe Testament', waar gelukkig duidelijk de 'he
mel' en de 'ziel' in het middelpunt is komen te staan zo 
in de geest van onze hogere beschaving! 
Wat moet men van heel dit complex van taaie misvat
tingen zeggen? Want het zijn werkelijk louter misvattin
gen, die op een niet-Bijbel-lezen of een verkeerd en mis
verstaan Bijbel-lezen berusten. Men kan er niet genoeg 
van zeggen, en vooral wel dit, dat het een zegen is, wan
neer velen onzer tegenwoordig voor dit soort Bijbel-lezen 



en Bijbel-uitleg immuun worden. Men noemt ons dan 
wel: 'onverschillig' of ook wel 'materialistisch'. Maar we 
moeten ons van zulke misverstanden even min iets aan
trekken als de Bijbelschrijvers! Deze z.g. 'onverschillig
heid', dit gebrek aan interesse voor 'God en de ziel' is 
een noodzakelijke en onontkoombare omweg, die wij 
moeten maken om weer ogen en oren te krijgen voor de 
eerlijke mensentaal, die de Bijbel in werkelijkheid ge
bruikt. 

Het woord 'ziel' is in het Nieuwe Testament' de verta
ling van het Griekse woord 'psyche', enkele malen ook 
door 'leven' vertaald. Eigenlijk had dat overal moeten 
gebeuren. Het woord psyche is n.1. op zijn beurt een 
weergave van het Hebreeuwse woord 'nefesj', het leven 
waarmee de mens is bezield of de levende mens zelf. Het 
Nieuwe Testament is 'wel in het Grieks geschreven 
maar in het Hebreeuws gedacht'. De schrijvers waren 
geen Grieks-religieuze of -wijsgerige denkers maar Joodse 
christenen. Het is de kapitale dwaling van veel Bijbel
lezers, dat zij het Nieuwe Testament met hun 'Griekse' 
bril blijven lezen. Paulus bedoelt b.v. in I Corinthe 15 vs 
45-47 allerminst de goddelijkheid van de menselijke geest 
en deszelfs overwinning te verkondigen. Hij denkt aan 
de Geest van God, Die alleen onsterfelijkheid heeft (I 
Timotheüs 6 vs 16). Hij bedoelt niet, dat de 'onsterfelij
ke ziel' 'uit' de sterfelijkheid zal worden 'bevrijd'. Laat 
men toch eens precies lezen wat er in vers 53 van dat 
hoofdstuk 15 staat. Paulus denkt daar juist aan de ver
heerlijking (door God) van de sterfelijke mens. 'Dit ster
felijke moet onsterfelijkheid aandoen'! Dat is een totaal 
andere gedachte dan die van menig lyrisch betoog over 
de 'onsterfelijkheid', de 'opheffing van de ziel' uit de 
'Augiasstal der materie' enz. God zal juist deze materie 



verheerlijken. God kent volgens de Bijbel geen 'Augias
stal der stofgerichtheid', integendeel is God in de Bijbel 
veeleer Zelf 'stofgericht'! De zonde is in de Bijbel dan 
ook helemaal niet dat we lichamelijk zijn en lichamelijk 
leven, maar juist, dat wij zo slecht omgaan met de 'ma
terie'! De 'opstanding', waarvan Paulus getuigt, is juist 
materieel bedoeld, en wel materieel in een verheerlijkte 
zin. De dood is in de Bijbel voor de mens een einde en 
een gericht, waar hij zelf niet doorheen en overheen kan 
komen. Maar God zal hem zeker te hulp komen. Hij zal 
de mens uit de dood roepen tot eeuwig leven, omdat de 
mens zelf daarvoor totaal geen mogelijkheden ter beschik
king heeft. Het is de, zo men wil primitieve, mening van 
de Bijbelschrijvers, dat wij (geheel anders dan men in 
veel religieuze kringen denkt) lichaam, stof zijn (Psalm 
103 vs 11) en dat God dat gelukkig weet. (Levens) geest 
hebben wij slechts 'zolang wij nog zijn' (Psalm 104 vs 33). 
De religie, wil, naar men weet, toch eigenlijk vertrouwen 
op de 'goddelijke' of aan-God-verwante ziel of geest des 
mensen. De Bijbelschrijvers vertrouwen alleen op die le
vende God, voor Wiens aangezicht wij met lijf-en-ziel 
creaturen zijn, d.w.z. juist niet goddelijk maar sterfelijk, 
en dus in leven en sterven radicaal op Hem aangewezen, 
die 'weet wat maaksel wij zijn'. 



25 ' A A R D S C H R I S T E N D O M ' 

Wanneer een christen zich niet ondanks maar krachtens 
het christelijk geloof met de aarde en de aardse toestan
den solidair weet, en dat ook telkens tracht te zeggen en 
waar te maken, zijn er altijd weer lezers en hoorders, die 
dat een soort 'nieuwlichterij' vinden. Ze vinden het op 
z'n best wel sympathiek, maar toch sympathiek met een 
bijsmaakje. Want deze 'aardsgezindheid' van deze 'nieu
we' christenen moet bepaald uit ressentiment geboren 
zijn, uit dépit, dat 'het hemelrijk', dat zij verwachtten, 
jammer genoeg niet gekomen is. En nu proberen die 
'nieuwlichters' dus maar, zo goed en zo kwaad als dat 
gaat, zich aan te passen, en met de wolven in het moder
ne bos mee te huilen. 
Maar 'eigenlijk' moesten ze 'hemels' zijn, en niet 'aards'. 
Eigenlijk moesten ze, gelijk hun in 'de Kerk' nog altijd 
wordt voorgehouden, alleen maar bezig zijn met hun 
ziel, die immers in de hemel moet komen. En de 'aardse 
beslommeringen' vormen daarvoor een beletsel. Iemand, 
die zich (als christenl) nu echter per sé niet van die aar
de en die aardse beslommeringen kan en wil losmaken, 
kan, wanneer hij geen last van ressentiment wil hebben, 
dus het allerbest maar breken met het wezen van de 
christelijke leer en moraal. Want, zegt men, de moraal 
van Jezus is er immers een voor 'heiligen', die met 'de 
aarde' hebben afgerekend en ieder ogenblik in 'de he
mel' kunnen worden opgenomen. Anders gezegd: het is 
meer een moraal voor de 'ziel' dan voor het 'lichaam', 
meer voor de 'eeuwigheid' dan voor de 'tijd'. 
Het is echter de vraag, of deze gedachtengang inzake dat 
z.g. 'aardse' christendom juist is! Precies geformuleerd: is 



deze 'aardsgezindheid' in strijd met de Bijbel en vooral: 
met het 'Nieuwe Testament'? 
Het schijnt voor velen zo te zijn. Niet het minst voor ve
len binnen 'de Kerk'. Men moet n.1. wel weten, dat de 
'sympathie-met-een-bijsmaak', zoals die hierboven werd 
geschetst, minstens evenzeer in als buiten 'de Kerk' leeft! 
Dat geldt trouwens voor veel meer dingen. Hoe meer z.g. 
'kerkelijke' en z.g. 'buitenkerkelijke' Nederlanders wer
kelijk elkaar leren kennen, hoe meer ze - als ze geen ver
stoppertje blijven spelen voor elkaar - verwante gedach
ten bij elkaar ontdekken! Dat betekent echter ook: ver
wante misverstanden! En vandaar, dat de vragen, die 
wij in dit boek trachten aan te snijden, dan ook werke
lijk geen louter 'kerkelijke' kwesties zijn, die voor 'bui
tenkerkelijken' totaal anders zouden' liggen. Ze liggen 
voor ons allen in wezen gelijk. 
Het is niet voor de eerste keer, als tegenwoordig voor 
'nieuwlichterij' wordt aangezien wat in wezen juist een 
teruggrijpen is naar het oorspronkelijke en klassieke. In 
de tijd van Reformatie en Renaissance b.v. werd het 
teruggaan naar de oorsprong ook voor 'nieuwlichterij' 
aangezien. Natuurlijk kan men het zo noemen. Maar 
men kan met evenveel en zelfs meer recht zeggen, dat het 
anders was. Omdat alle wezenlijke vooruitgang, elk wér
kelijk nieuw licht, in de kern nooit anders is dan een 
opnieuw, en nu des te helderder ontwaren van het oor
spronkelijke licht, ondanks alle bijbehorende schadu
wen. 
Het is dan ook met name inzake het Bijbels getuigenis 
allerminst zo gelegen, dat wij 'nieuwlichters' er steeds 
verder vandaan raken. Dat lijkt misschien zo. Maar het 
tegendeel is waar. Wij ontdekken (langs vele omwegen) 
op ónze wijze opnieuw en des te helderder, het wezen-



lijke van de Bijbel. Voor z.g. 'kerkelijke' en z.g. 'buiten
kerkelijke' mensen kan daarom tegenwoordig ook in dit 
opzicht maar één gebod gelden: 'ad fontes' — naar de 
bronnen terug! 

En voor ieder, die werkelijk naar de bronnen, d.w.z. naar 
de Bijbel zélf teruggaat, dwars door traditieën en litur
gieën héén naar de eenvoud van het bijbelse getuigenis 
terug, wordt het duidelijk, dat heel onze 'christelijke' 
spanning en tegenstelling tussen 'hemels' en 'aards', tus
sen 'ziel' en 'lichaam', tussen 'tijd' en 'eeuwigheid' daar, 
in de Bijbel, wel geconstateerd, maar niet geaccepteerd 
wordt! Integendeel, hemel en aarde, ziel en lichaam, tijd 
en eeuwigheid behoren daar bij elkaar en in elkaar. Daar 
begint de Bijbel al mee: met de heidense mythe van de 
'eeuwige' tegenstelling tussen de hemel en de aarde te 
ontkennen. 'In den beginne', zo polemiseert Genesis I 
tegen dit heidense bijgeloof, 'schiep God de hemel èn de 
aarde'. En als de 'oerzonde' wordt dan aangewezen: dat 
de mens 'als God' wilde zijn door géén eenvoudig crea
tuur te zijn tussen de creaturen. En juist het 'Nieuwe 
Testament' (dat werkelijk geen tegenstelling tot maar 
uitsluitend één grote bevestiging en beaming van het 
'Oude Testament' bevat!) verwacht dan ook (evenals 
b.v. Jesaja!) 'nieuwe hemelen èn een nieuwe aarde, 
waarin gerechtigheid woont'. Het ligt waarlijk alleen 
maar aan de gekleurde bril, die wij op hadden en op 
hebben bij ons lezen van de Bijbel, als wij het anders 
lezen dan het er werkelijk staat. Daarom moeten wij niet 
de Bijbel en zelfs niet (moet men tegenwoordig zeggen) 
het 'Nieuwe Testament' kwijt om van onze 'ressentimen
ten' af te komen! Wij moeten alleen maar onze gekleur
de brillen kwijt. 



26 ' W A T B A A T H E T E E N M E N S . 

In de Bijbel is een mens niet van binnen een 'goddelijk' 
onsterfelijk en onverderfelijk wezen, maar geheel en al, 
met lijf-en-ziel, een zeer afhankelijk levend creatuur! En 
'schade lijden aan zijn ziel' betekent dan ook in de Bij
bel: zijn leven verspelen. 'Wat baat het een mens, als hij 
de gehele wereld wint en lijdt schade aan zijn ziel', wil 
heel nuchter zeggen: wat betekent het, als hij zich een 
ontzaglijk groot en vast bezit opbouwt, terwijl hij toch 
alles verspeelt in de dood. 
Wellicht tot ontsteltenis van vele lezers schrijven wij de
ze opmerking neer over de betekenis van deze veel geci
teerde uitspraak van Christus. De ontsteltenis is begrijpe
lijk. Gewoonlijk wordt deze uitspraak van Christus aan
gehaald om iets geheel anders te zeggen: n.1. dat de mens 
zorgen moet, zijn 'eeuwige, goddelijke wezenskern', zijn 
'ziel' niet te verliezen door op te gaan in al die 'wereldse 
beslommeringen', de politiek b.v., die ons van het 'hoge
re leven' aftrekken. De mens, zo luidt de mythe, die hier 
achter ligt, is door zijn lichaam vervlochten in de aard
se 'lagere' dingen, maar zijn ziel is afkomstig uit 'hogere' 
gewesten en dreigt voortdurend besmet, beschadigd te 
worden door de grove 'materie', waar ze tijdens dit aard
se leven' in gevangen zit. De levenshouding, die velen, in 
deze lijn denkende, dan ook bij uitstek 'religieus' en zelfs 
'christelijk' achten, is deze, dat men zich, teneinde zich 
op God te kunnen richten, zoveel en zo vaak mogelijk 
van al het aardse rumoer, het zinloze kabaal van de we
reldgeschiedenis (b.v. de strijd om sociale gerechtigheid!) 
moet afwenden, teneinde geen 'schade te lijden aan zijn 
ziel'. 



Deze gedachtengang en levenshouding blijkt, bij nauw
keurige analyse van het onmiddellijke verband, waarin 
deze woorden van Christus voorkomen, zowel als van het 
gehele bijbelse spraakgebruik en de doorgaande levens
houding en gedachtengang der mensen in de Bijbel, on
houdbaar! In de Bijbel bewegen de mensen zich niet af-
zijds en afzijdig van het 'aardse rumoer', maar juist er 
midden in. Het aardse, politieke, sociale leven is juist het 
terrein, waarop de God van de Bijbel handelt en waarop 
ook Zijn mensen handelen. Wanneer de Bijbel ons de 
mensen tekent, dat zijn het juist mensen in en met aller
lei banden en conflicten, bezig met en schatplichtig aan 
de aardse toestanden en rechtsvragen. Wat onze aange
boren 'religieuze' gedachtengang telkens van de 'hogere' 
mens zou willen afstropen en aftrekken als een lastige, 
vernederende huid en cocon, staat in de Bijbel op de 
vóórgrond als het eigenlijk en typische menselijke èn god
delijke! Juist zo en daarin ontmoet n.1. de God van de 
Bijbel de mensen en is met hen bezig. God gaat géén ver
fijnde aparte, persoonlijke, eenzame 'zielegemeenschap' 
(in onze gangbare betekenis) met de mens aan; nee, met 
huid en haar, met lijf-en-ziel, als sarnen-levende mens 
midden in het 'aards gewoel' is hij in de Bijbel op God -
betrokken. 

Maar hoe dan die bovengenoemde uitspraak van Chris
tus te begrijpen? Heeft Hij den mensen daarmee dan niet 
geheel iets anders geleerd? Goed, laat het in het 'Oude 
Testament' zo gesteld zijn (zegt men dan), maar het 
'Nieuwe Testament' is immers het boekje van het 'inner
lijke' leven? Nee, dat is het niet! Men leze eens nauw
keurig het verband, b.v. in Matthaeüs 16 vs 24-27. Chris
tus spreekt daar over de aardse risico's, die het volgen 
van Hem met zich meebrengt. Het gaat Hem om het Mes-



siaanse Rijk der gerechtigheid en om de vraag, wie daar 
in wil leven. Als iemand daarin wil leven, zal hij zijn le
ven voor de gerechtigheid van het Messiaanse Rijk als de 
hoogste inzet op het spel zetten. Met minder kan het 
niet toe (in vers 25 wordt n.1. hetzelfde woord 'psyche', 
leven, ziel, gebruikt als in vers 261). Het beste voor het 
hoogste; het hoogste voor het beste! Wie zijn leven, zijn 
'ziel', niet waagt voor de gerechtigheid, wint niets maar 
verliest alles in de dood, hij moge nog zoveel 'gewonnen' 
hebben. Zijn leven (daarvan is Christus en de mens, die 
naar Christus hoort, zeker) zal juist verloren voor God 
en de mensen eindigen. Want in het komende Godsrijk 
zal het gaan om de vraag, waar iemand zijn aardse leven 
voor veil gehad heeft; of hij het gemaakt heeft tot inzet 
voor het komende Messiaanse Rijk, dan wel het zelfge
noegzaam en gezapig 'opgepot' heeft voor zichzelf, als een 
bolwerk tegen God en de naaste, tegen de Messiaanse sa
menleving opgebouwd. Zo wordt duidelijk, hoe veel an
ders deze veel geciteerde, ja letterlijk 'geliefdkoosde' uit
spraak in werkelijkheid werd bedoeld dan wat wij er in 
zijn gaan lezen. Er komt ons een aardse klank uit tege
moet! Deze aardse klank is niet ongewoon, maar past bij 
de gehele krachtige en waarachtige toonaard van het bij
belse spreken. 
Is het ons nog nooit opgevallen, dat de macht, die in de 
Bijbel (zowel in 'Oud' als 'Nieuw Testament) 'God' of 
'Heer' genoemd wordt, met de mensen bezig is ongeacht 
hun zieletoestand, religieuze kennis, vrome bereidheid 
e.d.? Dat wat in de Bijbel het 'heil' genoemd wordt (in 
onze statenvertaling helaas met het gevaarlijke woord 'za
ligheid' vertaald) een nieuwe samenleving van nieuwe 
mensen op een nieuwe aarde onder een nieuwe hemel be-
mel betekent, en nergens en nooit (ook niet in het Nieu : 



we Testament) een zielsgebeuren of een zieletoestand? 
Dat overal, waar de Bijbel het wóórd 'ziel' gebruikt, die 
levende, aardse, ademende méns wordt bedoeld in zijn 
reële levensbestaan hier op aarde? Dat daarom ook die 
aarde in de Bijbel niet iets is, waardoor de mensen god
deloos en bedorven worden, meer veeleer omgekeerd: 
iets dat door de goddeloze mensen bedorven wordt? Dat 
het 'gebed' in de Bijbel helemaal geen mystische gemeen
schap of zelfs éénwording van 'God en de ziel' is, maar 
juist het aardse leven zelf, met huid en haar, uitgeklaagd 
of uitgejubeld of uitgevloekt in een laatste en diepste ho
ger beroep op een 'Rechter van de ganse aarde'? Dat 
juist Christus Zélf zó gehandeld, geleefd en gebeden 
heeft? 

De aardse klank van de woorden van Christus klinkt ons 
misschien niet 'lieflijk' in de oren. Als wij dan maar goed 
bedenken, dat in de Bijbel juist aardse klanken geacht 
worden liefelijk te zijn, niet in de oren van er op zich
zelf en hun 'ziel' geconcentreerden, op eigen bezit en be
houd gebranden, maar wel in de oren van allen, tot wie 
Christus Zich altijd richt: allen, die 'hongeren en dorsten 
naar de gerechtigheid' (Matthaeüs 5 vs 6). Wie zijn dat? 
Christus zou daarop zeggen: 'wie oren hééft om te horen, 
die hore'. 
Wie oren hebben om reeds de bazuinklanken van het 
Messiaanse Rijk en zijn gerechtigheid te horen, die zijn 
ook reeds de geroepenen om er hun 'ziel', hun aardse le
ven, voor over te hebben. Hun leven voor zich te willen 
behouden zou voor hen juist betekenen: het te verliezen, 
'schade te lijden zijner ziel'! Zinloos en hopeloos te ster
ven. Zo en niet anders mag men deze Zijn woorden bij 
nauwgezette lezing verstaan en dus ook alleen maar ge
bruiken. 



27 . D E W I J L H I J H O N G E R H E E F T ' 

Ergens in het Spreukenboek (in de Bijbel) staat de merk
waardige uitspraak: 'Men doet een dief geen verachting 
aan, als hij steelt om zijn ziel te vullen, dewijl hij honger 
heeft'. Opvallend is daarin al dadelijk, dat hier het woord 
'ziel' wordt gebruikt in die 'primitieve' betekenis, die het 
op talloze plaatsen in de Bijbel heeft, n.1. 's mensen licha
melijke binnenste, zijn voelbare levenscentrum. Dus dat, 
wat ook wij wel eens de inwendige mens plegen te noe
men, die wij gaan 'versterken'. Maar als wij dat zeggen, 
hebben wij vaak het gevoel overdrachtelijk te spreken, 
omdat wij nu eenmaal bij onze 'inwendige mens' in we
zen liever aan iets 'geestelijkers' denken dan b.v. aan on
ze maag. In de Bijbel echter liggen ziel en lichaam veel 
dichter in elkaar, gelijk trouwens ook in de menselijke 
levenspractijk. 
Maar wat nog meer opvalt in bovengenoemde uitspraak 
is, dat hier zoveel milder, liever gezegd: reëler over dief-
stal-uit-armoede wordt geoordeeld dan wij in (en buiten) 
de Kerk vaak gewend waren. 
Iemand, aan wie ik deze woorden voorlegde zonder eerst 
te zeggen, dat ze in de Bijbel stonden, geloofde nader
hand eenvoudig niet, dat ze er in voorkwamen. Hij kon 
zich niet voorstellen, dat de Bijbel zulke 'goddelijk-hu-
mane' uitspraken bevatte. Dit was intussen een aange
namer ervaring dan die ik ondervond, toen ik deze zelfde 
woorden eens (ook zonder de Bijbel te noemen) als argu
ment gebruikte en de gesprekspartners dit een voor de 
maatschappelijke orde toch zeer gevaarlijk denkbeeld 
vonden. Stel u voor: wat zou er van de samenleving te
recht komen, als men de armen en hongerenden op die 



manier de vrije hand gaf! Ik heb er toen maar niet eens 
bij verteld, dat op vele plaatsen in dit opzicht toch ook 
weer de beperktheid van inzicht bij de Bijbelschrijvers 
uitkomt. Want het blijkt strijk en zet, dat de Bijbel zich 
als een oester toesluit (of zo men wil: zich weerloos laat 
misbruiken, zonder een stom woord terug te zeggen) als 
wij er met onze eigenwijsheid en domheid op af kunnen 
vliegen om triomfantelijk te concluderen: zie je wel, dat 
die Bijbel helemaal 'niet zo goddelijk' is als we dachten? 
Inderdaad: niet 'zo' is de Bijbel 'goddelijk'! Hij is inte
gendeel menselijk, vaak zelfs zo afgrondelijk menselijk, 
dat de goddelijkheid van zijn woorden er meer diep ver
borgen in woont dan er als een soort hemelse lichtstroom 
direct uit op ons neerdaalt. Dat moet ons ondertussen 
niet verhinderen, maar juist prikkelen tot het daarin ho
ren van de goddelijke waarheid, die wij er niet meer of 
nog niet in hoorden. Een van de belangrijkste vragen 
daarbij is wel de vraag, hoe in de Bijbel over armoede en 
honger wordt gedacht. 

Dat is n.1. de centrale vraag, waar onze huidige mensheid 
voor is gesteld. Wij kunnen geestelijk en cultureel nog 
zo allerhoogste toppen willen bereiken, maar zolang wij 
de vraag naar de materiële basis der cultuur nog als 
geestelijk secundair behandelen (z.g. uit 'anti-materialis-
me'), zullen wij op een vulcaan blijven leven, die op elk 
gegeven ogenblik losbreekt. Dat is een waarheid, die juist 
in de Bijbel zeer radicaal verkondigd en beleden wordt. 
En wanneer wij in of buiten de Kerk (want dat komt te
genwoordig vaak op hetzelfde neer) dat laatste niet meer 
of nog niet weten, wordt het tijd, dat juist de Bijbel op 
dit punt in en buiten de Kerk weer een zeer vreemd, ja, 
bevreemdend boek voor ons gaat worden. 
Nog al te veel komen wij immers de gedachte tegen, dat 



het de Bijbel zou zijn, die leert, dat er naar Gods voor
zienig bestel nu eenmaal rijken en armen zijn, evenals er 
mannen en vrouwen zijn, ja, bijna in een zelfde natuur
lijkheid als licht en donker, warmte en koude, dag en 
nacht elkaar afwisselen en completeren. Het lijkt een 
soort scheppingsordinantie, die door de Bijbel geleerd 
wordt. Men denkt er natuurlijk niet aan, iets dergelijks 
te zeggen van goed en kwaad, zonde en genade. Dat zijn 
tegenstellingen, waarbij God het ene verkiest en het an
dere verwerpt! Maar rijkdom en armoede hebben met 
Gods verkiezing en verwerping niet veel van doen naar 
veler besef. Dat is immers geen 'geestelijke' tegenstelling, 
maar louter een 'natuurlijke', een 'materiële' tegenstel
ling, waar God om zo te zeggen veel neutraler tegen
over staat. En vooral wanneer dan b.v. de rijke vroom en 
godsdienstig is en daarentegen de arme ontevreden en 
opstandig, is het wel bij voorbaat uitgemaakt, dat God 
natuurlijk vóór de godsdienst en tegen de opstandig
heid isl 
Aangezien immers niet alleen Adolf Hitier, maar talloos 
veel andere en bravere mensen nog steeds die 'Vorsehung' 
als het inbegrip van alle godsbesef vereren, worden 
daardoor als vanzelf rijkdom en armoede tot iets, waar 
mensen maar weinig tegen zeggen of doen kunnen zon
der ergens Gods ondoorgrondelijke wilsbesluiten te weer
streven. 
Men kan deze min of meer argeloze opvatting nog terug
vinden in de formulering van Zondag 10 van de Heidel-
bergse Catechismus, waar rijkdom en armoede op één 
lijn en in één adem met allerlei 'natuurlijke' tegenstel
lingen loof en gras, regen en droogte, enz., worden opge
somd, en de hele vraag omtrent de armen dan ook alleen 
hier, bij de voorzienigheid, en verder nergens meer ter 



sprake komt! Een en ander hangt ongetwijfeld samen 
met de reeds eeuwenlang in de Kerk heersende gedachte, 
als zou de ziel des mensen meer met God van doen heb
ben dan zijn lichaam. Geestelijke armoede is voorwerp 
van Gods verkiezende erbarming. Er staat immers 'Zalig 
de afmen van geest'. Stoffelijke armoede daarentegen is 
op zichzelf en als zodanig nog geen reden om zalig te 
worden, zo denkt men. En men vergeet, dat Jezus op een 
andere plaats zegt: 'Zalig gij armen', zonder 'geestelijke' 
toevoeging. Men vergeet in het algemeen veel te veel, dat 
Jezus zich even onmiddellijk op de lichamelijke als op 
de zielenoden gericht heeft, zonder óóit te zeggen, dat de 
lichamelijke, stoffelijke nood minder of minder direct 
met het Messiaanse heil te maken had. 
Het best kunnen wij ons deze onheilspellende stand van 
zaken, waarbij wel de geestelijke, maar niet tegelijk de 
stoffelijke armoede voor de aandacht der christenheid 
staat, duidelijk maken, als wij, op voetspoor van Dr. 
Noordmans in zijn bundel 'Zondaars en bedelaars', ver
gelijken, hoe wel de gelijkenis van de Farizeër en de Tol
lenaar (Lukas 18) een grote rol in geloofsleven en predi
king der Kerk is gaan spelen, maar niet die van de rijke 
man en Lazarus (Lukas 16). Van de eerste gelijkenis 
geldt, dat ieder weet hoe en waarom de Farizeër verwor
pen en de tollenaar aangenomen wordt. De tollenaar is 
geestelijk arm. Hij moet het van goddelijke genade heb
ben. Maar dat de tweede gelijkenis duidelijk Gods voor
keur voor Lazarus als arme voelbaar wil maken, ontgaat 
ons. Dat een hoog hart gevaarlijk is voor de zaligheid, 
weten wij sinds Paulus allen. Maar dat een hoog budget 
en een flink kapitaalsbezit evenzeer gevaarlijk zou zijn 
voor de zaligheid, geloven wij niet. Wij geloven het ook 
niet, als het ons wordt gezegd. Zelfs niet, als het ons zo 



beklemmend duidelijk wordt gepredikt als in de gelijke
nis van de rijke man en Lazarus. Immers maken wij dan 
eerst de rijke man innerlijk goddeloos, en Lazarus inner
lijk vroom. Maar dat staat er in het Evangelie niet bij. 
Er is, zegt Noordmans, naar 'de vergadering der tolle
naars' een grote toeloop, zelfs zozeer, dat er geen ruimte 
meer is om van verre te staan! Maar er is geen toeloop 
ontstaan van de rijkdom en de rijken vandaan naar de 
armen. 
Veel andere, diepere mensen, die niet uitsluitend aan 
de 'voorzienigheid', maar liever aan 'de zedelijke wereld
orde' geloven, zeggen of denken hetzelfde als de Duitse 
theoloog Adolf von Harnack omstreeks 1900 schreef: 'Je
zus kent iets, dat veel erger is dan armoede en ellende, 
n.1. de zonde'. Het is duidelijk, dat in zo een uitspraak 
de toestand van 'de ziel' als veel belangrijker boven 
die van 'het lichaam' wordt gesteld en een z.g. 'geeste
lijk' kwaad erger wordt geacht dan een z.g. 'natuurlijk' 
kwaad. Dat (volgens de Bijbel) juist rijkdom tegenover 
armoede zonde, juist een materiële wanverhouding een 
geestelijk kwaad moet heten, wordt hierbij uit het oog 
verloren, evenals trouwens het feit, dat in die oude Bij
bel, zoals gezegd, ziel en lichaam helemaal niet zo pro
per uit elkaar gehouden worden als wij dat (in theorie 
ten minste) gewoon zijn. 

Intussen is het goed, van die gelijkenis van de rijke man 
en Lazarus uit eens het hele Oude Testament èn het 
Nieuwe Testament te onderzoeken. Als wij het doen, be
speuren wij, dat deze gelijkenis helemaal niet los van de 
overige Schrift staat. Abraham zegt in die gelijkenis tot 
de rijke man in de hel, die zijn broeders wil gewaar
schuwd hebben, opdat ze niet in dezelfde pijn zullen ko
men: 'Ze hebben Mozes en de profeten, dat ze die horen'. 



En inderdaad zeggen 'Mozes en de profeten', d.w.z. de 
'oud-testamentische' getuigenissen, overal hetzelfde: ,Het 
is de Heer, die het recht der armen, der verdrukten gel
den doet'. Het 'recht der armen'1 Overal in het Oude 
Testament, in de Mozaïsche Wetgeving, in de prediking 
der profeten, bij de psalmisten is er die opzettelijke en 
nadrukkelijke aandacht en voorkeur voor de armen en 
ellendigen, de maatschappelijk laag geplaatsen, de tekort
komenden. En wanneer op sommige plaatsen dan ook 
staat, dat de Here 'rijken en armen gemaakt heeft', be
doelt dat juist nadrukkelijk te zeggen, dat ze voor Hèm 
gelijk zijn, in plaats van: dat het een 'voorzienig bestel' 
is, dat het 'zo zijn moet'. Het wil zeggen, dat in deze we
reld de rijken, de 'woekeraars' (aldus een andere plaats) 
vóóraan staan (ook in Israël, ook in de Kerk!) maar de 
Here ze beide naast elkaar gemaakt heeft. En als ze te
genóver elkaar komen, en het gaat om de vraag, hoe God 
daarin tegenover beide staat, dan trekt Hij altijd voor 
de armen, die door de rijken arm gelaten worden, partij 
tegen de rijken. Het is zelfs zo, dat op verschillende 
plaatsen het woord 'arme' in het Oude Testament op 
één lijn staat met het woord 'rechtvaardige', zonder dat 
dat is vanwege hun 'geestelijke' armoede! 
In het 'Nieuwe Testament' is het niet anders. Christus 
heeft nergens gezegd, dat de ziel minder belangrijk is dan 
het lichaam. Hij heeft integendeel gezegd, dat 'een rijke 
bezwaarlijk in het koninkrijk Gods zal ingaan'. Hij heeft 
tegelijk voor stoffelijke en voor geestelijke behoudzucht 
gewaarschuwd met het oog op het heil van het komende 
Koninkrijk. 

Hetzelfde vinden wij bij de Apostelen. Van den beginne 
is er in de eerste gemeenten een beweging van de rijk
dom naar de armoede. En het is wel een zeer veeg teken 



in de christenheid, als men b.v. bij Handelingen 2 vs 44 
en Handelingen 4 vs 32 noteert, dat het geen 'commu
nisme' was. Nu, het was christelijk geloof. Maar wie dus 
met een zucht van verlichting verder gaat, vergeet, hoe 
Jacobus b.v. juist even radicaal als de Oud Testamenti-
sche profeten het oordeel over de rijken verkondigt, zon
der rekening te houden met hun eventuele 'gelovigheid' 1 
Immers, juist hun blijvende, verzekerde en vastgehouden 
rijkdom en bezit boven en tegenover de armen stempelt 
hen in zijn ogen tot ongelovig en onvroom. Hun rijkdom 
als zodanig is voorwerp van Gods gramschap en afkeer. 
Wij hebben ons in de Kerk veelal alleen een 'geestelijke' 
boodschap van de Bijbel eigen gemaakt en in prediking 
en belijdenis uitgesproken. Dat de Bijbel daarnaast (en 
zonder dat hij beide lijnen doet 'harmoniseren'), even
zeer een 'stoffelijke' prediking, een goddelijke boodschap 
inzake de materiële, lichamelijke, financiële zijde van 
ons menselijk leven bevat, en dat die evenzeer met het 
behouden worden of verloren gaan te maken heeft, moet 
de Kerk zich nog in vele opzichten eigen maken. Op dit 
punt hebben wij inzake ons verstaan van de volle bijbel
se boodschap een schade van eeuwen in te halen. Het is 
werkelijk onmogelijk vol te houden, juist in het licht van 
ontelbare bijbelse uitspraken, dat God rijken en armen 
'wil', evenals Hij licht en donker, warmte en koude en 
alle andere natuurgegevenheden 'wil'. Integendeel is het 
veeleer vol te houden, dat Hij, volgens de Bijbel, zelfs 
niet eens deze natuurgegevenheden zo zonder meer tot 
in eeuwigheid 'wil', laat staan dus datgene wat wij men
sen reeds 'cultuur' plegen te noemen: een kleine rijke 
bovenbouw die rust op een onafzienbaar brede onder
bouw van honger en armoede. 



28 P R O S T I T U T I E VAN DE A R B E I D 

Aan het eind van de negentiende eeuw heeft een gebeur
tenis plaats gehad, die nergens in de geschiedboeken ver
teld staat, omdat ze te weinig éclatant was. Wij bedoe
len de stap van Blumhardt, de zoon, in Duitsland tot 
het socialisme. Men zal bevroeden, wat voor een reactie 
deze stap van Blumhardt in de christelijke kringen van 
de vorige eeuw in zijn vaderland teweeg heeft gebracht. 
Zijn vader, en vervolgens hij, mochten wel veel kritiek 
hebben op de gangbare theologie, prediking, zielszorg en 
liturgie - dat alles werd geduld of hoogstens met een 
bevreemd schouderophalen in de hoek der sectarische 
merkwaardigheden geschoven. 

Toen Blumhardt Jr. echter, geheel zonder bepaalde po
litieke bijbedoelingen, in de kringen der atheïstische ar
beiders terecht kwam en zowaar voor hen sprak, toén 
kwam er prompt een eis van de Würtembergse kerkelijke 
overheid om van zijn titel van predikant af te zien! 
Blumhardt heeft het gedaan. Hij zag geen heil in een 
langdurig kerkelijk proces over deze kwestie, en voelde 
het zelfs als een soort bevrijding. Velen van zijn naaste 
vrienden en de meeste van zijn min of meer welwillende 
mede-christenen, begrepen niets van zijn daad en namen 
het hem zeer kwalijk. Een stroom van misverstanden en 
verdachtmakingen is over zijn hoofd gegaan. Hij heeft 
het verdragen, zonder er intussen altijd over te zwijgen. 
Cristoph Blumhardts terechtkomen in de rijen der 'god
loze' arbeidersmassa was een eenvoudige consequentie 
van de prediking van zijn vader en hemzelf. Men kan 
ook zeggen: een eenvoudige consequentie van hun nieu
we lezen van de Bijbel. Als het waar was, dat God de 



wereld lief heeft gehad op de wijze, waaróp Hij het vol
gens de Bijbel gedaan heeft: niet omdat de wereld goed 
is maar omdat Hij Zelf goed is, dan behoort die wereld 
in al haar wereldlijkheid tot God - onvoorwaardelijk, 
zonder grond, zonder uitzonderingen. Maar dan kan dat 
de wereld alleen zó gezegd worden, dat men terzelfder-
tijd daadwerkelijk betóónt, te willen staan midden in die 
wereld en met name daar waar zij in de diepste vervreem
ding en verarming verkeert. 
Dan kan men zich niet in het minst op laten houden 
door de 'zonden' van die 'goddeloze' wereld met het zeg
gen: dat verandert men niet, want ge moet rekenen met 
het 'feit der zonde'. Neen, maar dan moet men alleen 
nog maar met woord en daad de Toekomst Gods geloven 
en daaruit daadwerkelijk leven. Dan moet men daadwer
kelijk een nieuwe wereld verwachten en om zo te zeg
gen, Jezus Christus' Rijk elke dag nabij achten. Blum
hardt was anders dan Naumann, die ongeveer in dezelfde 
tijd principieel zijn domineesambt verliet om in de so
ciale beweging te treden. Hij werd van stap tot stap, on
gewild vaak, getrokken tot wat hij dan verder, zonder 
voorafgaande berekening deed. 
Het was n.1. totaal zijn bedoeling niet, in een politieke 
partij terecht te komen. Toen echter in zijn omgeving in 
Göppingen de kwestie van het 'coalitie-recht' der arbei
ders aan de orde kwam, omdat een wetgeving dreigde, 
die hen wilde beknotten in hun mogelijkheden om voor 
hun rechten op te komen, begaf hij zich daarheen, en 
sprak de arbeiders toe. Hij verklaarde zich solidair met 
hen. Hij nam geen blad voor de mond wat het Evangelie 
betreft - integendeel zeide hij ze met gloed en kracht, 
dat alleen Jezus Christus' Rijk en heerschappij de ware 
gerechtigheid en liefde bracht. En men luisterde! Men 



hoorde het Evangelie nu eens niet meer met al de bur
gerlijke en brave bijgeluiden der bestaande z.g. 'christe
lijke' beschaving ,die hen, het proletariaat, ter zijde liet 
staan. En terwijl talloze geijkte en vrome christenen ge
ërgerd werden en zich van hem afkeerden, hoorden tal
loze anderen voor het eerst van hun leven, dat Bijbel en 
Evangelie anders waren en anders spraken dan zij altijd 
gehoord en gedacht hadden. 

Zo is hij dan ook na verloop van enige tijd door de ar
beiders zelf er toe gebracht, hun vertegenwoordiger in 
de landdag van Württemberg te worden. De redevoerin
gen over allerlei kwesties, die hij daar gehouden heeft, 
zijn een boeiende bron om zijn felle en practische christe-
lijk-profane aanvat en opvatting van de politieke en so
ciale werkelijkheid te leren kennen. 
Intussen was en bleef hij aldoor predikant, zielszorger, 
zozeer, dat hij in groter verdieping en niet uit platte 'te
leurstelling' zonder ressentiment na zes jaar vertrok uit 
de practische politiek, steeds intenser ging uitzien naar 
de komende Messias en Zijn Rijk, en dat bleef prediken. 
Het socialisme is hij daarbij trouw gebleven, ook al had 
hij zich aan het einde van zijn leven teruggetrokken uit 
de openbare politiek. Men zegge niet, dat dit jammer 
was. Het is immers in het algemeen verreweg het beste, 
dat een dominee liever niet voor politicus speelt, doch 
eenvoudig en radicaal predikt en zielszorg oefent. Dit is 
juist politiek het heilzaamst. 

Ik moet, schrijvende over Blumhardts stap, die zo geheel 
onbedoeld voortvloeide uit zijn bijbellezen, prediken en 
zielszorg oefenen, kortom uit zijn leven met Jezus Chris
tus in deze harde tijd te midden der 'goddelozen' en 
'atheïsten' - tegelijk voortdurend denken aan die jonge 
dominee in Frankrijk, vandaag de dag, waarover een 



vriend van mij een tijd geleden, teruggekeerd vandaar, 
vertelde. Deze deed er niets dan prediken, sacramentbe-
dienen en zielszorg oefenen. Maar zijn prediking was zo 
barmhartig èn zo rechtvaardig, dat de massa der van ge
loof en kerk vervreemde, radicaal linkse, veelal commu
nistisch gezinde arbeiders van plan waren hèm in de ge
meenteraad te kiezen. Zó is het met Blumhardt gegaan. 
En dat dat in de negentiende eeuw reeds is gebeurd, is 
een kleine vergoeding voor alles, wat er in die eeuw niet 
gebeurd is en waardoor in deze eeuw alles zo vast zit tus
sen Kerk en arbeidersmassa. Het onheilspellende in de 
kerkgeschiedenis in die eeuw was n.1. de verblinde hou
ding van het 'christendom' dier dagen tegenover wat wij 
boven dit opstel de prostitutie van de arbeid noemden. 
Het christendom hoorde rondom zich in de Europese 
wereld wel een groeiend protest opstijgen tegen de toe
standen in de maatschappij. Een steeds groter en ellen
diger wordend proletariaat had in het 'Communstisch 
Manifest' van Marx en Engels een stem voor zijn noden 
en verwachtingen gevonden. Maar de Kerk en de theo
logie hadden voor dit 'materialistisch' geluid geen oor 
om te horen en geen hart om op te merken. Zij stonden 
in veel opzichten zozeer onder de ban van met name de 
Hegeliaanse opvatting, als zou de 'Geest' zich in deze 
historische werkelijkheid en met name in de staat ver
werkelijken, dat zij niet begrepen (en nóg steeds niet be
grijpen) waarom Marx,.die de leerling van Hegel was, 
zijn leermeester fel is gaan bestrijden, door alle aandacht 
te richten op de geweldige en beslissende invloed van de 
materiële omstandigheden juist op de geest der mensen 
en alleen zó en in die volgorde op de roeping van de 
geest om deze materiële omstandigheden te veranderen 
en te beheersen. Deze gedachtengang (die, zou men zeg-



gen, elk kampleider deze zomer zal moeten bijvallen, als 
hij constateert hoe zeer een gebrek aan organisatie en 
een slechte verzorging b.v. van het eten, juist de 'geest' 
van het kamp bederven), deze gedachtengang was veel 
vrome 'geestelijke' christenen te ongelovig, te grof en 
te ruw. 
Het was gangbaar geworden, alles te laten aankomen op 
het 'zieleheil' en de 'hemel', zodat b.v. het 'Oude Testa
ment', dat 'aardse' boek met zijn 'aardse' protesten en 
verwachtingen, hetzij niet meer gebruikt hetzij 'vergees
telijkt' werd. 
Er waren goede uitzonderingen onder hen. Maar ook de
ze zagen nog lang niet, wat wij achteraf met ontsteltenis 
zien. Ze werden bovendien door de meeste predikanten 
met onbegrip beantwoord 1 
In deze tijd nu heeft de 'ontmoeting' plaats gevonden 
tussen christendom en socialisme. Men kan het niet eens 
zo noemen. Want een ontmoeting heeft niet plaats ge
vonden. Zij zijn langs elkaar heen gegaan, hebben elkaar 
vanuit de verte bestreden, maar elkaar niets gezegd. Was 
het, zo zegt Thurneysen in een groot opstel over deze 
kwestie, tot een alomvattende zelfbezinning op deze vra
gen juist in de Kerk gekomen, dan had uit deze crisis 
een beweging kunnen ontstaan, nog groter en belangrij
ker dan de Reformatie van de zestiende eeuw. Maar het 
is, zegt hij, tot zulk een zelfbezinning, die zich over de 
gehele linie van het christelijk denken en leven had moe
ten uitstrekken, niet gekomen, omdat het christendom in 
zijn verblinding de machten van het verderf niet zag, die 
zich achter de schitterende technische en wetenschappe
lijke ontwikkelings-facade verborgen. Zo bleef een blin
de en dove Kerk, midden in een van de levende God ver
vreemde 'christelijk' geachte beschaving, voortgaan met 



een bekeringsprediking, waarachter geen eigen bekering 
der christenen, der Kerk, stond, en een liefdesarbeid, die, 
hoe indrukwekkend ook in onderdelen, geen begrip had 
voor récht en gerechtigheid in de wereld van kapitaal en 
arbeid. Dit is het onheilspellende van de kerkgeschiede
nis, waar wij op doelden. De 'ontmoeting' van christen
dom en socialisme is uitgelopen op een wederzijdse ver
stijving en zelfrechtvaardiging — de 'christelijke' bescha
ving is uitgelopen op de oorlog 1914-'18 en heeft vervol
gens het nihilisme van het nationaal-socialisme en fas
cisme voortgebracht, waarbij de hele wereld aan de rand 
van de afgrond is gekomen! 
Men kan zich afvragen, hoe het toch kwam, dat de Kerk 
geen begrip had en nog veelszins niet heeft voor hetgeen 
Blumhardt bewoog. Zij had het toch aldoor over de zon
de in de samenleving? Men denke b.v. aan haar afschuw 
van de zonde der onzedelijkheid en haar bestrijding van 
de prostitutie in de maatschappij? 
Maar als wij hier aan denken, hebben wij meteen de dui
delijkste uitdrukking voor hetgeen, waartegen het socia
lisme opstond, n.1. tegen de prostitutie van de arbeid. 
Dat bedoelde Marx met zijn uitvallen over de 'arbeid als 
koopwaar'. Hij had een zó grote eerbied voor die men
selijke liefdesuiting: de arbeid, dat hij het kopen (zo 
goedkoop mogelijk) van mannelijke en vrouwelijke 'ar
beidskrachten' minstens zo onzedelijk achtte als het ko
pen en verkopen van de liefde tussen man en vrouw. 
Wij zullen goed doen, ons in het licht van de Bijbel de 
vraag te stellen, of dit oordeel niet terecht is. In de Bij
bel wordt al op de eerste bladzijden de arbeid van man 
en vrouw gekoppeld aan de liefde tussen man en vrouw. 
Die laatste is niet 'hoger' of 'heiliger' dan de eerste. Het 
een veronderstelt veeleer het andere! Wij vergeten dat 



altijd weer. En daarom zijn veel christenen nog blind 
voor die diepe schennis van het menselijk leven, die gro
ve onzedelijkheid, die er ligt in het commercieel omgaan 
met menselijke arbeid. Arbeid is waarlijk niet heel iets 
anders dan liefde. Het is 'denken met de handen', lief
hebben van de materie met de handen! Er is vreugde en 
leed aan verbonden, de vreugde en het leed van het le
ven zelf. De Bijbel noemt dat teder: 'de smart onzer 
handen'. Arbeidsvreugde en arbeidsleed te kopen en te 
verkopen is prostitutie. Daaronder, en onder niets an
ders gaan de arbeiders nog steeds gebukt. Zij worden ge
schonden in hun diepste mens-zijn, wanneer er, o vuilaar
digheid, gesproken wordt over en gewerkt wordt met 
'goedkope arbeidskrachten'. De God van de Bijbel wil 
niet alleen de liefde tussen man en vrouw hoog gehou
den zien. Hij wil evenzeer de arbeid van man met vrouw 
hoog gehouden zien. 



29 K E R K E N G E Z I N 

Voor ieder, die met open ogen en hart deze tijd beleeft, 
is het duidelijk, dat te midden van alles wat wankelt en 
verschuift, het gezin niet meer als vroeger het bolwerk is 
gebleven, waar het merendeel der mensen kan binnen
vluchten om veilig te zijn voor de buitenwereld. Want 
deze buitenwereld heeft zich reeds langer dan wij denken 
van dit bolwerk meester gemaakt. Juist de Westerse be
schaving, die vaders, moeders en kinderen met onbarm
hartige en onverbiddelijke kracht uiteentrekt, en niet in 
minst rekent met gezinsverbanden en gezinsbehoeften, 
vormt een verschijnsel, waarvan de vernielende kracht 
nog door veel te velen onderschat wordt. 
Wanneer daar bovendien de voor dit moderne leven ty
pische pleziers- en vermaaksindustrie, die zozeer de uit
huizigheid bevordert, bijkomt, schijnt er tegen de ont
manteling van het bolwerk, dat het gezin zou kunnen 
zijn, reeds uitwendig zeer weinig te doen. Men zou de ge
hele structuur (of liever' desintegratie) van de nationale 
en internationale samenleving, de groei (of liever: de 
wilde vrijheid) van handel en industrie moeten beteu
gelen, om het gezin weer enigermate dat bolwerk te kun
nen doen zijn wat het vroeger was: die leef- èn arbeidsge
meenschap, waarin allen aan hetzelfde 'bedrijf' bezig zijn 
of er in opgeleid worden. 

Maar dat is nog niet het ergste. Het meest ingrijpend is 
waarschijnlijk de innerlijke onzekerheid, waardoor deze 
allereerste cel onzer samenleving tegelijkertijd is aange
grepen. 'Binnen' is de situatie in veel gezinnen immers 
al even dreigend als 'buiten' geworden. Vragen van de 
verhoudingen tussen man en vrouw, ouders en kinderen, 



broers en zusters hebben tegenwoordig een afmeting ge
kregen als ze vóór deze 'eeuw van de psychologie' althans 
voor het bewustzijn der mensen niet hadden. 
Men kan glimlachen over de overmatige dilettante'nken-
nis, die steeds meer mensen bij zichzelf en anderen naar 
'complexen' en 'jeugdstoringen' doet zoeken, maar on
dertussen hebben wij dan toch maar te rekenen met deze 
nieuwe kennis van goed en kwaad, die het mensdom 
evenmin meer kwijt kan raken als b.v. de nieuwe inzich
ten inzake de bouw van het heelal. En in ieder geval 
vormt dit een verschijnsel, waarvan eveneens nog veel te 
velen de innerlijk ondermijnende kracht ten aanzien van 
de 'normale' gezinsvorm onderschatten. 
En het allerergste is waarschijnlijk de onenigheid die er 
onder ons heerst over het verband en de rangorde tussen 
die ondermijnende machten van 'buiten' en die van 'bin
nen'. Wanneer ik alleen maar het verschil van inzicht, 
dat b.v. binnen het 'socialisme' tussen 'personalisten' en 
'communisten' te dezen opzichte blijkt te bestaan, voor 
de aandacht roep, dan blijkt daarin reeds meer dan vol
doende stof voor eindeloze discussies en erger te liggen. 
Temidden van dit alles staat de Kerk. Zij heeft in de 
gestalte der Hervormde 'volkskerk' door middel van haar 
Synode, een begin gemaakt met ook aan het gezinsleven 
aandacht te schenken. Hoe zou het anders, waar het ge
zin een der voornaamste dragende kernen van het volks
leven is, en elke ondermijning of zelfs enigerlei grondige 
vormverandering in dit opzicht van een volk zowel de 
beste krachten vraagt als opteert. 

Het is ook goed, dat een volkskerk zich aan de vragen en 
deze nood van het volk volledig geeft. Zij handelt daar
mee in navolging van Jezus Christus, haar Heer, die 
Zichzelf overgaf aan al de noden van de 'schare'. 



Daarbij zal het echter nodig zijn, dat zij weet wat zij doet. 
Zij heeft daarin Kerk van Jezus Christus te zijn en te 
blijven. Zij heeft dus een wijd open oog te hebben voor 
alle noden en alle mogelijkheden ter verbetering, bewa
ring of herstel en omvorming, zonder echter juist — en 
hierop komt alles aan - één ogenblik de bedoeling te 
hebben, een genootschap tot zedelijke verbetering van 
het volksleven te willen en te kunnen zijn. Zij heeft juist 
ter wille van de vragen aangaande de gezinnen, waarvoor 
zij christelijke verantwoordelijkheid draagt, niet iets an
ders te zijn dan wat ze is: gemeente van Jezus Christus, 
huisgezin des Heren! 
En nu moeten wij een riskante vraag gaan opperen. Het 
is deze: weten wij zeker wat wij doen, wanneer wij met 
'Kerk en gezin' blijven voortgaan op grond van de veels
zins gehoorde gedachtengang: de Kerk wordt opgebouwd 
uit de gezinnen, het welzijn der Kerk hangt daarvan af, 
of de gezinnen christelijk zijn. Ja, nog sterker is het ge
zegd: de Kerk wordt gebouwd dóór de gezinnen: elke ge
boorte, althans uit gelovige ouders, moet geacht worden 
(totdat het tegendeel blijkt) een vermeerdering van Gods 
Kerk te zijn te midden van ons volk. Men kan zich niet 
onttrekken aan de indruk, dat aan het eeuwenoude ge
bruik van de kinderdoop, maar ook aan dat der kerkelij
ke bevestiging in de 'heilige huwelijke staat' deze gedach
tengang ten grondslag ligt. Een symptoom daarvan is 
ook het gebed voor de getrouwden in het huwelijksfor
mulier. Deze gedachte is dus zeker al heel oud. 
Ik weet, dat wij ons voor héél deze gedachtengang beroe
pen op het Oude Testament en de uitdrukking 'het nieu
we Israël' aldus gebruiken, dat de voortgang der genera
ties in de Kerk een geheiligde opvolging der geslachten 
is, die onder het nieuwe verbond niet slechts intact gela-



ten is, maar een nieuwe nadruk ontvangen heeft. Het 
moet ons echter weer tot een vraag worden, of dit alles 
op een recht verstaan van de boodschap van het Nieuwe 
Testament berust, juist in zijn samenhang met het Oude 
Testament. Is het juist gedacht, dat de Kerk een soort 
nieuw Israël is, zij het in wat verinnerlijkter vorm? 
Het is goed ons duidelijk af te vragen, welk geluid de 
Kerk te dezer zake wel en niet mag laten horen. Het ge
vaar bestaat, dat wij op een al te vanzelfsprekende ma
nier dingen zouden gaan of blijven zeggen, die noch te
genover de Bijbel, noch tegenover de huidige menselijke 
werkelijkheid verantwoord zijn. De vrees is niet geheel 
denkbeeldig, dat in elke 'gezinsweek' weer allerlei men
senkinderen christelijke stenen voor brood krijgen. Dat 
zij inplaats van Christus en Zijn gezin, een 'beeld' en 'ge
lijkenis' van een 'heilig' of zelfs maar 'goed' christelijk 
gezin voor ogen geschilderd zouden krijgen, waarvoor zij 
zich, in strijd met het tweede gebod, moeten buigen en 
dat dienen. Dat zij, inplaats van onder de Goddelijke 
Wet, gesteld zullen worden onder een wellicht zeer fraai 
aandoende, maar zeer menselijke wet. 
Het eerste wat wij hierbij moeten bedenken is de vraag, 
hoe wij de mensen in de kerk aanspreken. Het maakt n.1. 
een verschil uit of er gepredikt wordt in de veronderstel
ling, dat de gemeente van Christus is samen gekomen om 
de stem van haar Heer over het leven in de gezinnen te 
horen, dan wel of er gesproken wordt door de christen
burgerij tot 'ons volk'. Het is natuurlijk moeilijk hier te 
gaan onderscheiden zolang de empirische gemeente al 
lang niet meer weet wat dat is, geroepen en verkoren ge
meente van Christus in de wereld te zijn, en daarom in 
practisch opzicht vaak denkt en handelt als iedereen. 
Terwijl er aan de andere kant juist mensen van de 'scha-



re', meer dan wij denken, naar een werkelijk christelijk 
woord hongeren, dat zich in toonaard, afkomst en rich
ting eindelijk eens van alle menselijk-al-te-menselijke 
vrome of onvrome beweringen onderscheidt. 
Toch zullen wij deze vraag voor ogen moeten hebben, 
omdat er zowel aan de boodschap des Bijbels als aan de 
feiten des levens wordt tekort gedaan, wanneer de ge
meente van Christus zich over deze dingen niet volstrekt 
als Gemeente en dus in de vrijheid des Heiligen Geestes 
bijbels sprekend en luisterend, werkelijk onafhankelijk 
zou uiten. 
Het is immers — en dat is het tweede dat wij hebben te 
bedenken - volstrekt niet waar, dat een christelijke ge
meente zich hier kan vastleggen op die 'eeuwige' normen 
en beginselen, die, als men ze grondig beziet, in wezen 
neerkomen op wel christelijk gekleurde, maar toch zeer 
menselijke gedachtengangen uit het verleden, waardoor 
reeds toen, en zeker nu, de werkelijkheid der samenle
ving verdoezeld en vervalst is. Men moge nog zo gema
tigd en behoedzaam willen oordelen, maar zowel de 
psychologische als de maatschappelijke feiten van deze 
eeuw roepen het steeds luider van de daken, dat het met 
het gangbare eenvoudige terugroepen van de mensen tot 
'het goede gezin' niets gedaan is, zelfs niet: 'in de naam 
van Christus'. Wie weet nog zo precies wat een goed ge
zin is wanneer, zoals gezegd, niet alleen de psychische 
gevoeligheid en zelfs kleinzerigheid van ons twintigste-
eeuwse mensen, maar vooral de hedendaagse veelal zo 
schijnheilige samenlevingseisen het gezin als geestelijke 
en economische eenheid op veelal volkomen verschillen
de wijze belasten? Is een gezin, waar de vrouw uit wer
ken moet en (of) de kinderen in plaats van verder te kun
nen studeren, al vroeg moeten mee verdienen, op de 



zelfde wijze goed of verkeerd als een waarin geheel ande
re financiële mogelijkheden door een vast salaris of kapi
taal zijn ontstaan? Moet een gezin, waarin door welke 
oorzaken of vergissingen dan ook de ouders zowel als de 
kinderen per dag onder psychische spanningen leven, op 
de zelfde wijze aan een norm van goed of verkeerd beant
woorden als waar men elkaar gevonden en behouden 
heeft op een veel harmonischer wijze? Is een gezin zonder 
kinderen of zelfs een gezin zonder vader of moeder het
zelfde en moet het aan de zelfde wetten beantwoorden 
als een, waar zulk een gemis niet aanwezig is? Is een ge
zin van deze eeuw hetzelfde als een uit de negentiende 
of de zestiende eeuw of wel uit de eerste eeuwen der 
christenheid, laat staan uit de vóór-christelijke eeuwen? 
En zo kan men voort vragen. Wie hier met 'eeuwige', 
dus abstracte en in de practijk conservatieve idealen en 
richtlijnen gaat werken, begaat bij voorbaat het grootste 
onrecht. 

In de derde plaats zullen wij ons moeten afvragen of het 
juist is dat, en zo ja, op welke grond en met welke be
doeling de Kerk zich laat inschakelen in de huidige be
weging ten behoeve van 'godsdienst, gezin en gezag' of 
zich zelfs daarvan aan het hoofd wil stellen. 
Men hoort dan zeggen, dat dit moet omdat in deze sa
menlevingscel een naglans valt te zien van de oorspron
kelijke scheppingsheerlijkheid, die in Christus zou zijn 
'hersteld'. Het wil mij voorkomen, dat deze gedachten
gang bijbels gesproken onhoudbaar is. De menselijke zon
de gaat ook op dit gebied even ver als de goddelijke 
schepping en verduistert hier niet minder dan elders nog 
steeds de kennis van God en Zijn oorspronkelijke or
de radicaal. Het eerste gezin het beste, waar de Bijbel 
van verhaalt, is dan ook reeds een gezin waarin de ene 



zoon de andere doodslaat en nog wel uit godsdiensthaat. 
En 'de heilige familie' van het Nieuwe Testament (Josef, 
Maria en Jezus!) behoort in haar beschrijfbaarheid veel 
meer tot de christelijke legendevorming, dan tot de ka-
nonieke nieuwtestamentische traditie. 
Dit zelfde Nieuwe Testament belooft ons trouwens ner
gens een nieuwe schepping, die uit gezinnen bestaat, 
maar een, waarin met al het andere ook deze eerste din
gen, althans op de wijze waarop wij ze kennen, zijn voor
bij gegaan. Het betekent een onverdraagbaar moralisme, 
wanneer de Kerk gaat prediken, of in haar prediking 
gaat veronderstellen, dat zij als lichaam 'van Christus 
leeft uit de gezinnen en krachtens de gezinnen, in plaats 
van slechts o.a. in de gezinnen. Want zo juist ontstaat de 
stuitende gedachte, als zou het, om tot de gemeente van 
Christus te kunnen behoren, nodig zijn eerst een 'goed ( 

gezin' te hebben of te vormen of daaruit voort te komen. 
De wet van Christus onze Heer, Die de zijnen roept uit 
en juist zo regeert in de pijnlijkste en ingewikkeldste si
tuaties dezer wereld, is niet deze 'nova lex', die op ons 
goeddunken en op mensen-inzettingen is gegrond (Hei-
delbergse Catechismus antwoord 91). In de gemeente 
van Christus zijn wij niet met Hem en met elkander ver
bonden door banden van bloedverwantschap of zelfs van 
menselijke geestverwantschap en daarom allerminst dóór 
gezinsbanden! In de gemeente van Christus zijn wij te-
samen wel één lichaam in en met, maar niet minder: 
ondanks alle natuurlijke banden en verbondenheden. 
Hoe lang zal de Kerk nog zo verward blijven rondtobben 
of (nog erger) welverzekerd rondspieden in de overal on
ontkoombare aardse problematiek van gezins- en volks
leven? Kan zij, op deze wijze een basis zoekende in het 
gezins- en volksleven, werkelijk nog die 'pilaar en vastig-



heid der waarheid' zijn, die zij naar Christus' bedoeling 
is? Wordt dan binnen haar nog waarlijk die bevrijding 
uit en daardoor: die vrijwillige binding in alle aardse 
gebondenheden verkondigd en verzekerd aan vaders en 
moeders, ouders en kinderen, die zij naar luid van het 
Nieuwe Testament aan 'goede' en 'slechte' gezinnen heeft 
te verkondigen? Betekent werkelijk de boodschap, die in 
de apostolische 'huistafels' weerklinkt, datgene, wat wij 
er niet ten aanzien van samenlevingsvorm der slaverij, 
maar wel ten aanzien van huwelijk en gezin in plegen te 
lezen? 
Ik moet eerlijk bekennen, het gevoel te hebben, dat wij 
(voordat wij weer een nieuwe 'gezinsweek' gaan houden) 
minstens tot een grondige discussie in de Kerk moeten 
komen over de vraag wat Christus toch bedoeld heeft, 
toen Hij de zijnen o.a. ook uit hun gezinsverbanden 
heeft weggeroepen. Met andere woorden of de hele ge
dachte van het gezin als 'ecclesiola in ecclesia' (een kerkje 
in de Kerk) toch niet berust op een traditie die meer 
'christenlijk' dan 'Christuslijk' is. 



30 K E R K E N S C H O O L 

De worsteling der Hervormde Kerk naar binnen en naar 
buiten om een waarachtig Kerk-zijn valt samen met de 
principiële en practische discussie over en zelfs soms bot
sing met het antithese-christendom van het 'christelijk 
volksdeel'. Zij valt er niet alleen mee samen, als een toe
vallige omstandigheid, maar zij hangt er ook wezenlijk 
mee samen. De Kerk, de'Gemeente kan immers niet waar
lijk weer in haar oorspronkelijk en eigenlijk karakter 
functionneren te midden van ons volk, als christelijke 
verenigingen, partijen, bonden e.a. menselijk-christelijke 
ondernemingen en de door en voor hen gekleurde predi
king de opdracht en functie der Kerk, der Gemeente aan 
zich blijven houden, en dat eigenaardige geborgen 'chris
telijke leven' voortzetten en handhaven, dat iets anders 
is dan het leven der Kerk, der Gemeente in deze wereld. 
Overal waar deze antitheseprediking en -toepassing de 
harten en hoofden en levens van predikanten en gemeen-

- teleden dan ook in beslag blijft nemen, blijven deze toe
gesloten voor wat men met een veel te vaag en veel on
duidelijk woord de 'nieuwe koers' in de Hervormde Kerk 
noemt. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat de Syno
de reeds duidelijk in botsing kwam met b.v. een 'vereni
ging' als de Ned. Chr. Radio Vereniging (nauwelijks een 
vereniging doch veeleer een commerciële onderneming 
te noemen!). Het zal evenmin verwonderlijk zijn, wan
neer zij op soortgelijke wijze in botsing zal komen met 
die christelijke bonden en partijen, met welke zij deze 
botsing tot dusver weet te vermijden. 
Men moet zich echter afvragen, wat in de toekomst ten 
deze gebeuren zal met de christelijke gezinnen en de 



christelijke scholen. Het blijkt immers steeds duidelijker, 
dat de grondslag voor dat bovengenoemde 'christelijke 
leven', dat bewuste Hervormde ( = opnieuw gevormde) 
lidmaten van Christus en Zijn gemeente moeten verwer
pen als een misverstandwekkend geheel, voortdurend 
weer gelegd wordt in 'christelijke' gezinnen en scholen, 
voor zover deze het christelijk-zijn zoeken in dat genoem
de antithese-christendom en de opvoeding daartoe. Wan
neer niet in de gezinnen en op de scholen iets totaal an
ders omtrent het christen-zijn en omtrent het lid zijn van 
de Kerk gaat geleerd worden dan heden ten dage in 
doorsnee het geval is, zal alle worstelen van de Kerk om 
vernieuwing toch doodlopen op de jonge generaties, die 
uit deze gezinnen en scholen telkens weer voortkomen. 
Dit moet ons volkomen duidelijk worden. Het is daarom 
zeker niet een 'Hervormde' taak, om door het opbouwen 
van een 'eigen' gezins- en schoolleven van hetzelfde soort 
en kaliber dit antithese-christendom, zij het dan nu on
der 'Hervormde' vlag, te annexeren en te redden. Een 
echt 'hervormd' gezin en een echte 'hervormde' school 
kunnen en mogen alleen maar, gesteld dat ze nog of 
weer apart moeten bestaan, zendings-plaatsen en dus 
juist geen zendings-posten zijn. Zij mogen juist daarin her
vormd zijn, dat zij de antithese-opvoeding haten en vlie
den en welbewust een open karakter en vorm vertonen, 
inplaats van een christelijk bolwerk tegen andere gezin
nen en scholen te zijn. Apostolaat doch geen reservaat of 
conservaatl 

Ter verdediging van het 'bewarend' karakter, hetwelk 
gezin en school vooral of ook zouden moeten hebben, be
roept men zich echter op de Bijbel, En dan met name 
op de vermaning van Paulus in Ephese 6, waar hij zegt: 
'voedt ze op in de lering en vermaning des Heren'. Het 



misverstand hierbij is, dat men meent, dat Paulus hier 
aan bijbels onderricht denkt, en dan in de zin van: op
voeding tot antithese-christenen! Nu is bijbels onderricht 
in zichzelf reeds heel iets anders dan een christelijke op
voeding tot antithese-christenen. Het heeft met de op
voeding in die christelijk-wereldlijke zin slechts in schijn 
de vorm gemeen. Het ontvouwt de vooronderstellingen 
en voorwaarden, waaruit de Gemeente in deze wereld 
wétende leeft en waaronder die wereld, zonder dat te we
ten, verkeert. De Gemeente bedoelt echter allerminst een 
christelijke 'levens- en wereldbeschouwing', een systeem 
van bovennatuurlijke wetenswaardigheden in concurren
tie met 'de systemen van het ongeloof' of iets van die 
aard mee te geven. Want haar leer is geheel iets anders 
dan een beginselprogram in die verwereldlijkt hanteerba
re zin. Haar onderrichting is slechts een gedisciplineerd 
(of soms ook, zo nodig, zeer roekeloos en vrij) bezig zijn 
met de nog steeds ondoorgrondelijke en onafleidbare en 
onhanteerbare heilsdaden Gods, en met het bijbels getui
genis en de christelijke verkondiging daarvan. 
Maar Paulus denkt bovendien in het geheel niet. aan ca
techese. Dat is zowel blijkens het verband als blijkens het 
woordgebruik niet het geval. Hij spreekt even verder n.1. 
in dezelfde trant over de verhouding van heren en sla
ven. Dat was ook geen 'onderrichtende' verhouding. Het 
gaat hier dus over het onderlinge gedrag van ouders en 
kinderen. Hun verhouding bestaat, over en weer, onder 
de vermaning en de vertroosting van de Heer! De uit
drukking 'in de lering en vermaning des Heren' geeft 
niet de stof aan, waarin de kinderen moeten worden on
derwezen. Men mag hier niet denken aan de toch al 
vaak zo misverstane uitdrukking in het doopsformulier: 
'in de voorzeide leer te onderwijzen of te doen en te hei-
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pen onderwijzen'. 'In de lering en vermaning des Heren' 
wil hier zeggen: 'terwijl gij geleerd en vermaand wordt 
door de Heer'. Deze woorden staan n.1. als tegenstelling 
tot 'verwekt uw kinderen niet tot toorn'. Dat is geen 
tegenstelling met 'bijbels onderwijs'; het woordje 'in' 
wordt blijkens de naamval niet gebruikt in de_ zin van 
'inleiden tot', maar in de zin van 'verkerende onder'. 
Daaruit blijkt, dat Paulus hier de houding, zo men wil 
de 'sfeer' van de wereldlijke opvoeding bedoelt. Het is 
een woord tot de Romeinse vaders, die in Paulus' dagen 
een vrijwel onbeperkte 'patria potestas', een dictatoriaal 
recht over hun kinderen bezaten, met het oog op henzelf 
en hun eigenmachtig gedrag jegens hun kinderen. Hij 
heeft het over de opvoeding in en tot een menselijke ge
meenschap, dus de aardse samenleving, maar niet over 
de 'onderwijzing in de christelijke leer', d.w.z. de opvoe
ding tot lidmaten der Gemeente. Men zou, als gezegd, 
kunnen spreken van de wereldlijke, profane opvoeding 
in humaniteit en tot humaniteit. Als men hierbij maar 
niet vergeet, dat volgens Paulus niets van het leven nog 
'profaan' is, voor zover dit leven, zoals hij het ergens 
zegt, wordt 'geheiligd door het woord en het gebed', n.1. 
der gemeente. En dus juist zonder zélf een stukje 'ge
meente' te zijn! De opvoeding, de 'school', is namelijk 
geen kerkelijke maar een wereldlijke aangelegenheid, die 
geheiligd wordt door het woord en het gebed der ge
meente. Alleen maar dienen en niet annexeren is ook op 
dit terrein de roeping der Gemeente. 



CONFRONTATIE MET ISRAËL 





31 H E T ' J O D E N B O E R ' 

Het moge mij bij voorbaat vergeven zijn, als ik de lezer 
een ogenblik bezig houd met een typerend scheldwoord 
van de groep Duitse Protestanten, die zich destijds de 
'Duitse Christenen' noemden, en ook in Nederland hun 
geestverwanten hadden. Het waren lieden, die in Adolf 
Hitier en zijn 'duizendjarig rijk' de laatste godsopenba
ring aan het Duitse volk zagen, en in verband daarmee 
het 'Christendom' wilden bevrijden van zijn 'vreemde 
Joodse inslag', aangezien zij zogezegd een 'positief' Chris
tendom aanhingen Hun pogingen tot het wegwerken 
van dat 'vreemde' uit de Bijbel leden speciaal schipbreuk, 
toen zij het ondernamen de Bijbel te 'reinigen', d.w.z. het 
z.g. 'Nieuwe Testament' los te maken van het z.g. 'Oude 
Testament'. Het bleek, dat zij dan evengoed het gehele 
'Nieuwe Testament' konden wegschrappen, aangezien dat 
laatste gedeelte geestelijk èn letterlijk met duizend dra
den aan het 'Oude Testament' verbonden en daarmee 
doorweven bleek. Hun scheldwoord 'Jodenhoek', eerst 
gebruikt voor het grootste deel van de Bijbel, het 'Oude 
Testament', moest zich dus gaandeweg ook wel uitstrek
ken tot dat laatste, kleinste stukje, dat wij het 'Nieuwe 
Testament' zijn gaan noemen. Het slot van het liedje 
was, dat zij óf dat 'Nieuwe Testament' tot een 'critiek' 
op en 'verbetering' van het 'Oude Testament' trachtten 
te vervalsen, óf het geheel verwierpen, tezamen met het 
'Oude Testament', onder de smalend bedoelde term 'Jo
denhoek'. 

Het was jammer, dat de man, die zij nog al eens als hun 
schutspatroon trachtten te gebruiken: Maarten Luther, 



de Duitse reformator, die destijds ondanks het onover
wonnen antisemitisme, dat hij in zijn laatste levensperio
de openbaarde, toch dingen had gezegd, die heel slecht 
in hun kraam te pas kwamen. De wijze, waarop Luther 
over de Bijbel had gesproken, ging n.1. rechtstreeks tegen 
deze Duits-christelijke pogingen in. Hij schreef indertijd 
het volgende: 'En nu moeten wij dit wonderstuk des 
Heiligen Geestes aanmerken, dat Hij eenvoudig alle boe
ken der H. Schrift, beide van het Oude en Nieuwe Testa
ment, alleen uit het volk van Abraham en door zijn zaad 
aan de wereld heeft willen geven, en niet één door ons 
heidenen doen geschreven worden, zo min als Hij ook 
de profeten en apostelen uit de heidenen heeft willen 
kiezen'. 

In dit gebruik van het woord 'wonderstuk' voor het feit, 
dat de gehele Bijbel door Joden is gedacht en geschre
ven, schuilt natuurlijk een behoorlijk stuk geërgerde ver
bazing van de Duitse heiden, die Luther was, over de 
vreemde uitverkiezing en voorkeur van de 'Heilige Geest' 
jegens de Joden. Ondertussen heeft Luther in elk geval, 
zelfs in zijn antisemitische momenten, getoond, dat hij 
van dit 'wonderstuk' toch niet los kon komen, hoezeer hij 
van aanleg ook geneigd was er zich tegen te verzetten. De 
'Duitse Christenen' daarentegen kwamen van dit 'won
derstuk' op de goedkoopste manier los, die zich gebruiken 
laat: door te smalen en te schimpen: de Bijbel is een 'Jo
denhoek', weg er mee. 
De kwestie, die hiermee aangesneden is, is ook voor ons 
van het hoogste belang. Er zijn n.1., zij het in veel edel
aardiger vormen, al veel vaker pogingen als van die 
'Duitse Christenen' in het werk gesteld. Wie herinnert 
zich b.v. niet de gangbare terminologie uit de vorige 
eeuw (die bij ouderwetse geesten ook tegenwoordig nog 



wel te horen valt), waarin over de 'lagere' godsdienst van 
het 'Oude' Testament en de 'hogere' van het 'Nieuwe' 
Testament werd gesproken. Ja, hoeveel mensen lezen 
eigenlijk het 'Nieuwe Testament' nog (weer) als een 
boekje, dat wel Grieks geschreven maar Joods gedacht is? 
En toch is dit de waarheid: het Nieuwe Testament is van 
Joden afkomstig en de centrale kwestie, die er in gesteld 
wordt, n.1. de Messianiteit van Jezus van Nazareth, is pri
mair een Joodse aangelegenheid. Het is het grote gevaar 
geworden voor het juiste verstaan van het Nieuwe Testa
ment en van de Messianiteit van Jezus van Nazareth, dat 
reeds vroeg de niet-Joodse, Griekse wereld er zich al te 
gretig op geworpen en het zich toegeëigend heeft en Jezus 
als de Christus (d.w.z. de Messiasl) heeft 'aangenomen' 
op een wijze, die veelal niet strookte met het Nieuw-Tes-
tamentisch denken. Het moet ons weer duidelijk worden, 
dat, wie in de Messias Jezus gelooft, daarmee bedoelt en 
alleen bedoelen mag: in een bepaalde en zelfs beslissen
de zin zelf Jood met de Joden te worden, wel niet door 
een uitwendige maar door een geestelijke 'besnijdenis', 
die nog veel dieper gaat'dan welke ritus ook gaan kan: 
een reiniging van alle heidense bijgelovigheid en afgode
rij, en vooral van het beschamendste bijgeloof der heide
nen dat er is: het antisemitisme. 



32 J O D E N EN C H R I S T E N E N 

Er moet inzake het waarachtig christelijk geloof zulk een 
hemelhoge vuilnisbelt van misverstand en vervalsing wor
den weggegraven, dat men niet weet waar te beginnen en 
te eindigen en vooral: wanneer het geëindigd zal zijn. 
Ondertussen moet het toch met geduld en volharding wor
den ondernomen krachtens de hartversterkende overwe
ging, dat God Zelf al lang bezig is met vaste en ontzaglij
ke Hand dit graafwerk te doen, teneinde de mensheid in 
het algemeen en het christendom in het bijzonder van 
eeuwenoude lasten te bevrijden. 
Dat laatste geldt vooral voor de verhouding tussen Jo
den en christenen. Op dit punt schijnt eindelijk een lich
te kentering waar te nemen. Tot dusver waren (en zijn 
helaas nog) velen gewend aan de gelijkstelling: een chris
ten is een niet-Jood, of zelfs het omgekeerde: een niet-
Jood is een christen. Wij herinneren ons deze argeloze 
en toch zo onmogelijke terminologie nog uit de bezet
tingstijd. Men sprak dan over de betere behandeling, die 
de Duitsers aan christenen en 'christen kinderen' gun
den in vergelijking met de behandeling van de Joden, of 
over Joden, die met 'christenen' gehuwd en dus veiliger 
waren en bedoelde voortdurend veelal niet anders dan de 
niet-Joodse meerderheid der Nederlandse staatsburgers. 
Daarbij vergat men veelal te bedenken, dat heel deze on
derscheiden behandeling juist een der meest kenmerken
de uitingen van Duits heidendom was en het accepteren 
daarvan derhalve een accepteren van heidense onder
scheidingen! Zulk een argeloze maar onmogelijke denk
trant ontmoette men vaak evenzeer binnen als buiten de 
empirische kerken binnen ons land. 



Intussen is het aan deze en gene toch ietwat duidelijker 
geworden, dat christen-zijn niet hetzelfde is als niet-Jood 
te wezen. Het is immers gebleken, dat niet-Joden behalve 
christenen ook heidenen kunnen zijn, ja, dat het laatste 
veelal kenmerkender is dan het eerste! Het is gebleken 
doordat niet-Joden zich juist in hun houding, gedrag en 
denkwijze jegens de Joden vaak ontpopten als baarlijke 
of gemitigeerde heidenen, zowel binnen als buiten het of
ficiële christendom, en dat dit dus precies de toetssteen 
was geworden voor iemands al of niet christen-zijn. Het 
is duidelijk geworden, dat christen-zijn en Jood-zijn op 
een eigenaardige wijze met elkaar samenhangen, ja, dat 
het in zekere zin twee kanten van dezelfde zaak zijn. 
Wanneer wij de moed en de volharding weten op te bren
gen om in onze tijd dit laatste geheel opnieuw onder de 
ogen te zien, kunnen wij het juiste uitgangspunt ontdek
ken voor het graafwerk, waarover wij in het begin spra
ken en waar God Zelf ons heden ten dage bezig is goed
schiks of kwaadschiks in te betrekken. Tegenover de luid
ruchtige maar glasheldere ontmaskering van veel 'chris
tendom' door de 'Duitse christenen' en hun Nederlandse 
geestverwanten, die het christelijk denken en leven wil
den reinigen van Joodse smetten en het juist daarmee 
automatisch vernielden, hebben wij nog maar één plicht: 
die van een ontstelde dankbaarheid, dat ons een blind
doek van eeuwen en eeuwen van de ogen is gerukt. Wij 
moeten door deze afgrijselijke consequenties, hoe aanvan
kelijk dan ook, vatbaar worden voor het inzicht, dat het 
christendom juist niet van de Joodse smetten, die de 
'Duitse christenen' ergerden, moet worden gereinigd, 
maar integendeel heel iets anders moest en moet onder
gaan: een her-oriëntering naar zijn Israëlietische oor
sprong en dus veeleer een reiniging van zijn Griekse, Ro-



meinse, Germaanse en zelfs Nederlandse smetten! 
Zo kunnen wij weer met nieuwe ogen en harten de Bij
bel leren lezen, dat Boek der gehele mensheid, dat niet 
een Boek van de mensheid, maar vóór de mensheid is, ge
schonken aan de mensheid door . . . Joden! Dat geldt 
waarlijk niet alleen van het 'Oude Testament', maar veel 
meer nog van het 'Nieuwe Testament', waarin Joden met 
Joden strijden om de hoogste verwachting van de Joden: 
de komst van het Messiaanse Rijk. In dat 'Nieuwe Testa
ment' worden alle niet-Joden (heidenen) bij die geeste
lijke strijd van Israël om de waarachtigheid van zijn God 
op een wijze betrokken als in en door het z.g. 'Oude Tes
tament' nog maar zeer aanvankelijk geschied was. En het 
is de ontstellende en de afschuwelijke tragiek, neen: de 
schuld van de dusgenaamde 'christelijke' eeuwen gewor
den, dat zij zo grenzenloos vergeten hebben, hoe en waar
om het in de Bijbel en dus in het christendom gaat om 
de God van Israël. Met name in het 'Nieuwe Testament' 
- en dat moeten we weer geheel opnieuw leren - gaat het 
om de God en de Godsverwachting van Israël: 'de Ko
ning der Joden' en Zijn Heerschappij. Want alleen de 
God van Israël mag de God van de gehele wereld heten 
en alle andere goden zijn afgoden. 

Het allervoornaamste is wel, dat wij zo alleen weer op
nieuw voor ogen kunnen krijgen, wat wij wel en niet ge
loven en bedoelen mogen aangaande 'Jezus Christus' als 
de centrale Gestalte, waarin het christelijk geloof de God 
van Israël ontmoet en aanbidt. Veel Jezus-verering en Je-
zus-aanbidding heeft zich in de praktijk nog meer dan in 
de theorie verraden als een slechts ten dele gebroken vorm 
van heidendom, van Jesulatrie of 'Heiland-cultus', zozeer, 
dat men de Joden bijkans dankbaar zou gaan worden 
voor het feit, dat zij daaraan nog steeds niet hebben wil-



len en kunnen meedoen. De titel 'Christus' is immers een 
uitdrukking, die niets anders dan een Griekse vertaling 
van 'Messias' is, en waaraan men geen willekeurig en vrij-
gevonden inhoud mag geven. Die inhoud behoort voor 
ons al lang bepaald te zijn door het feit, dat (juist volgens 
het 'Nieuwe Testament') hiermee alleen maar kan en 
mag bedoeld worden wat het 'Oude Testament' der Jo
den daaromtrent aan verwachtingen heeft uitgesproken. 
Elke andere interpretatie is heidens, niet-Israëlietisch en 
daarom onchristelijk. Een nieuw gesprek tussen Joden en 
Christenen, Israël en Kerk, hebben wij, heeft de wereld, 
na een onafzienbare omweg van vervreemding en schuld, 
nodiger dan iets anders. Niet alleen voor de bekering van 
de Joden, maar allereerst voor de bekering van de z.g. 
christenheid tot de God Israëls. 



33 C H R I S T E N D O M M E L I J K 
A N T I S E M I T I S M E 

De lezer verontschuldige het in deze titel gebruikte on
gewone bijvoeglijke naamwoord. Het wordt gebezigd, ten 
einde het misverstand af te snijden, als zou het vreselijke 
historische verschijnsel, dat wij willen aanwijzen en af
wijzen, waarlijk 'christelijk' te noemen zijn. 
De gehele wereld, en wat nog belangrijker is: de gehele 
christelijke kerk wordt heden ten dage weer meer dan 
ooit geconfronteerd met het volk der Joden. Vooral nu 
het dan tenslotte gekomen is tot de uitroeping van een 
zelfstandige Joodse staat in Palestina, zal deze confron
tatie des te scherper worden. En dat niet alleen: nu de 
Zionistische beweging bereikt heeft, dat het 'nationaal te
huis' niet ergens in Nieuw Guinea of in welke andere 
streek ter wereld ook, maar in het aloude Palestina defi
nitief is gevestigd, zal de confrontatie van de Joden zelf 
met hun eigen geschiedenis, met hun eigen geestelijk-
politieke oorsprongen, ook des te meer plaats vinden. 
In plaats dat het 'christendom' of zelfs de Kerk hierom
trent nu al te snelle critiek formuleert of al te goedkope 
raadgevingen lanceert, zal het beter zijn, dat zij zich be
zint op de vraag, of het voor haar, gezien de 'christelijke' 
jaartelling, die wij nu al ruim negentien eeuwen hebben, 
en wat daarin met de Joden is gebeurd, niet allereerst 
nodig is, zélf tot bezinning en bekering te komen. 
Alle scheuringen in het christendom zijn immers be-' 
trekkelijk aanvaardbaar en begrijpelijk, vergeleken bij de 
waarlijk ontstellende scheur, die eenmaal in de geloofs
gemeenschap van Israël ontstond en waaruit de eerste 
christelijke gemeente is geboren! Deze oneindig veel aan-



grijpender gebeurtenis: de scheiding tussen Israël en 
Kerk, staat als stigma en mene tekel aan het begin van 
onze jaartelling. Helaas kan men niet zeggen, dat de ont
steltenis daarover lang en diep doorgewerkt heeft in het 
'christendom'. Integendeel, er is juist in en door dat chris
tendom - het is pijnlijk maar noodzakelijk het te weten 
en te erkennen — een antisemitisme aanvaard en in de 
hand gewerkt sinds Christus, dat erger was en nog is dan 
alle andere wereldlijke antisemitisme. Erger, omdat het 
vromer en dieper, zachter en verhulder klinkt. Alle anti
semitisme poogt zichzelf te verklaren en te rechtvaardi
gen, juist omdat het het meest onverklaarbare en meest 
onmenselijke verschijnsel iri de mensheidsgeschiedenis is. 
Maar het christendommelijke antisemtisme, dat op ver
meende 'bijbelse', 'christelijke' gronden steunt, is in zijn 
'verklaringen' en zijn zelfrechtvaardiging het moeilijkst 
te ontmaskeren, omdat het zozeer schijnt te huiveren 
voor 'Gods oordeel over Israël'... zonder zich intussen 
daar zélf mede onder te willen buigen! 
Een van de duidelijkste symptomen daarvan was wel, dat 
in de middeleeuwen het klinkklaar bijgelovige verhaaltje 
in de wereld kon komen omtrent een zekere oude jood 
Ahasverus, die, naar men huiverend fluisterde, reeds 
sinds de lijdensdagen van Christus in leven was, gedoemd 
als hij werd door Christus zelf om voor alle eeuwen te 
blijven zwerven. Dat verhaaltje kon daarom in de wereld 
komen, omdat de 'Kerk', het 'christendom', toen zo on
geveer op het toppunt van macht en eer was gekomen, 
en de Joden slechts een lastige onbegrijpelijke rest vorm
den in dat 'gekerstende' Europa. De christenheid was 
zichzelf op een zeer bepaalde wijze gaan zien als 'opvolg
ster' van het Joodse volk, en er was een christelijke aera 
ontstaan, waarin de christenheid het Joodse volk echter 



helemaal niet opgevolgd was in het vervolgd worden en 
het vreemdeling zijn! 
De christenheid heeft het Joodse volk in deze gestalte 
gesymboliseerd en vergeten, dat zij zelf ook door haar 
Heer tot vreemdelinge op deze aarde was verkoren. Dat 
vergeten heeft ten gevolge gehad, dat zij zich op die zeer 
merkwaardige wijze beschouwde als de opvolgster van het 
Joodse volk, en die christelijke aera deed ontstaan, waar
in, om zo te zeggen, voor ieder mens en ieder volk een 
plaats was, behalve voor de Joden. Als er één ding is, dat 
wij weten moeten en waarvan wij diep doordrongen moe
ten worden, dan is het dit: de christenheid heeft de we
reld na Christus omgedicht tot een soort aards 'vaderhuis 
met vele woningen', waarin zij alleen dat ene volk als 
een lastpost en een hatelijk element gevoeld heeft: de 
Joden, de onbekeerlijke, de verharde en verdoemde Joden. 
Wie niet maar iets weet van wat de Joden in de vijf jaar 
Duitse barbarij hebben ondervonden, doch van wat ze 
telkens weer in al de 'christelijke eeuwen', het 'christelijk 
Europa', hebben moeten ondergaan, die laat het wel uit 
zijn hoofd, over die 'christelijke eeuwen' te spreken op 
de romantische wijze, waarop dat niet slechts in roomse 
kring gebeurt, maar de laatste tijd zowaar ook in protes
tantse kringen welbewust in zwang begint te komen. 
Er is een tijd geweest, waarin de christenen met de Jo
den tesamen uit Rome werden verdreven onder de leu
ze: 'weg met de atheïsten'. In die tijd beschouwden de 
Romeinen de christelijke gemeente als een soort Joodse 
secte, die dus met de Joden mee mocht profiteren van de 
wetgevende bepalingen inzake de 'religiones licitae' (toe
gelaten godsdiensten), of ook met de Joden mee leed on
der het bijgeloof, dat allerlei rampen aan de Joden weet 
en allerlei schandstukken van hen rondvertelde. Doch 



sinds het Romeinse keizerrijk in het groot 'gekerstend' 
werd, veranderde deze stand van zaken. Er ontstond een 
verschil in behandeling van de christenen en de Joden. 
De 'christelijke godsdienst' werd de staatsreligie van het 
Romeinse rijk. Een 'christelijke staat' begon zijn omtrek
ken te vertonen. Een verbond van troon en altaar, een 
'huwelijk' van kerk en staat werd gesloten! En daarmee 
.werd al spoedig een scheiding tussen Kerk en synagoge, 
christenen en Joden geproclameerd. Constantijn, die ge
droomd had 'in dit teken te zullen overwinnen', werd 
keizer en werd christen. De eerste drie jaren was er nog 
niets aan de hand: de Joden genoten dezelfde ïechten 
als de overige onderdanen en hun rabbi's stonden gelijk 
met de leraren der christenen zowel als de heidense pries
ters. In 315 echter werd een nieuw decreet uitgevaardigd, 
waarbij de Joden verklaard werden 'een gevaarlijke god
deloze secte' te zijn, die in de ban gedaan en onderdrukt 
moest worden. 

Het eerste kerkelijke concilie, dat onder ons vanwege zijn 
leerbeslissingen zulk een bekende en goede naam heeft: 
het concilie van Nicea,'' besloot de banden tussen christe
nen en Joden te verbreken. O.a. zou voortaan het Paas
feest door de christenen algemeen op een andere, van 
de Joodse kalender onafhankelijke, datum gevierd wor
den. De christelijke geschiedschrijver Eusebius vertelt, 
dat de keizer (!) de bijeengekomen bisschoppen aldus 
toesprak: 'Het schijnt mij toe, dat het ons onwaardig 
zou zijn, dit hoge feest te vieren naar de gewoonte der 
Joden. Wij willen niets gemeen hebben met dit zo geha
te volk, waar de Verlosser ons een andere weg leert gaan. 
Van nu af willen wij vrij blijven van elke schandelijke 
band met deze natie'. En daarmee begon de lange lijdens
weg van de Joden door de 'christelijke eeuwen' tot van-



daag toe. Deze eerste besluiten waren de voorlopers van 
een ontelbare reeks van andere decreten, waarin de Jo
den tot paria's in de 'christelijke' wereld werden gemaakt. 
De gevolgen bleven niet uit: op gemengde huwelijken 
stond bij tijden de doodstraf, de Joden werden van alle 
openbare ambten uitgesloten, hun getuigenis in rechtza
ken tegen christenen werd ongeldig verklaard, geen chris
ten mocht zijn huis aan een Jood verhuren, enz., enz. 
Chrysostomus b.v. verscherpte het verbod van een der 
eerste concilies voor christenen om met Joden te eten tot 
de veel algemener uitspraak, dat de christenen geen en
kele omgang mochten hebben met de Joden, 'wier zie
len de woningen en wier synagogen de speelplaats der 
demonen zijn'. Geen Jood mocht in het bijzijn van een • 
priester der kerk blijven zitten; als hij in een twist het 
ongeluk had een priester te slaan, werd hij verbrand en 
zijn goederen werden verbeurd verklaard. Op christelijke 
feestdagen mocht geen Jood zich op straat vertonen. Dit 
werd besloten op het derde en vierde concilie van Or-
leans, 'aangezien hun verschijning een soort belediging 
voor de christenheid zou zijn'. Hetconcilie van Wenen 
besloot, dat de Joden geen toegang mochten hebben 
tot publieke badhuizen, logementen of verblijven voor 
handwerkslieden'. Landbezit werd de Joden verboden 
eveneens handel of enig beroep of handwerk. 
Sinds het Latheraans concilie van 1215 werd de Joden 
opgelegd 'in de gehele christenheid en te allen tijde een 
bijzondere dracht of onderscheidingsteken te dragen'. 
Dat heeft zeker vijf eeuwen gegolden. Een andere ver
plichting voor de Joodse gemeente was, dat zij met de 
opperrabbijn aan het hoofd aan elke nieuwe paus in het 
openbaar bij diens inwijding de omwonden rol der Tho
ra moest aanbieden. En dan hing het er maar van af, hoe 



de paus zich daarbij over hen uitliet, of het verdraag
zaamheid dan wel verdrukking zou worden. Enkele pau
sen vormden de goede uitzondering. Het merendeel dacht 
echter als b.v. Stephanus VI, die over de Joden sprak als 
over 'deze honden', aan wie 'God toch als straf voor de 
dood van Christus alle zegeningen en beloften ontnomen' 
had. Of als Innocentius III, die verklaarde, dat het ge
hele Joodse volk door zijn schuld, door God tot altijddu
rende slavernij was gedoemd! 
De middeleeuwen zijn vervuld van pogroms, verbeurd
verklaringen en pressies om zich te laten dopen. De z.g. 
'Spaanse inquisitie' werd opgericht reeds honderd jaar 
vóór de vervolging van de Protestanten om gedoopte 
maar Jood-gebleven Joden op te sporen. Zij zijn bij dui
zenden en duizenden verbrand, en de rest werd later 
verdreven van het ene 'christen'-land naar het andere. 
De 'kruistochten' vooral vormen in dit opzicht een af
schuwelijke bladzijde in de geschiedenis: ze begonnen 
vrijwel alle met pogroms tegen de Joden, die immers 
'Christus hadden vermoord'. 
Zo zou men eindeloos kunnen doorgaan over de eeuwen 
van dit christendommelijk antisemitisme. 
Tot op de dag van vandaag hoort men talloze christenen 
nog met een geheimzinnig gezicht, als speciale ingewij
den in het Godsbestuur, vromelijk roddelen over de Jo
denvervolgingen als 'straf voor de kruisiging van Chris
tus'! Wie zal dan zich nog verwonderen, wanneer niet 
alleen 'buitenkerkelijken', maar vooral Joden zich onein
dig ver en afkerig voelen jegens deze dusgenaamde aan
gebroken 'Christus-regering' op aarde: het 'christendom'. 
De schuld, dat Joden door deze deur in dit 'rijk van 
Christus' geen toegang vinden en zelfs niet eens hebben 
willen, is nog veel erger dan b.v. de nog bestaande 



schande, dat ze geen toegang hebben tot de 'Grote Club' 
in Amsterdam. En het is geen verdienste van het chris
tendom, wanneer in deze antisemitische heksenketel het 
Evangelie gebleven is wat het is, maar veeleer een won
der, dat alleen met respect en vooral alleen met diepe be
scheidenheid kan beleden worden. 
Ik weet wel, dat dit geen gangbaar onderdeel van kerke
lijke catechisatie, bijbels onderwijs en gemeentelijk 
pastoraat pleegt te zijn. Laat het dat worden! Want deze 
dingen moet de gemeente van Christus weten. Opdat zij 
weer begrip krijge voor Paulus' woord: 'Wees niet hoog 
gevoelende, maar vrees', en met gedempte stem en in diep 
schuldbesef lere spreken over deze 'twintig eeuwen chris
tendom'. 



34 S T R A F V O O R DE K R U I S I G I N G ? 

Het 'christendommelijk antisemitisme', waarover wij 
schreven, heeft niet alleen van de vierde tot de zestiende 
eeuw het 'christendom' gekenmerkt. De schijn zou kun
nen zijn gewekt, alsof met de Reformatie in dit opzicht 
een geheel ander 'christendom' ontstaan ware, zodat het 
alleen te wijten zou zijn aan het R. Katholicisme, dat de 
christenen zich op een dergelijke infame manier tegen
over de Joden hebben gedragen. Inderdaad heeft het R. 
Katholicisme veel langer bestaan dan het Protestantisme 
en draagt het jegens de Joden dus een veel oudere en 
langere schuldenlast met zich. De Protestanten hebben 
het er echter niet zo heel veel beter afgebracht. Met 
name Luther heeft op dit punt een en ander op zijn ge
weten, dat nog tot vandaag toe een antisemitisch heiden
dom in Protestants christelijk gewaad heeft laten bestaan, 
zo niet aangewakkerd, dat onuitroeibaar lijkt. Deze refor
mator, die het eerst krachtdadig voor de Joden opnam, 
werd in zijn latere leven in hen zo teleurgesteld (althans 
naar zijn mening), dat hij de Joden toen op een veel ver
schrikkelijker manier vervloekt heeft dan ooit enige Paus 
tevoren had gedaan. Calvijn toonde op dit punt veel meer 
begrip, en men kan in zijn geschriften dan ook geen en
kele van dergelijke uitlatingen vinden. Vergelijkenderwij
ze hebben de Joden in de calvinistische landen de meeste 
bescherming en gastvrijheid gekregen. Ondertussen is des
ondanks ook in die sector van het historische christen
dom het aloude heidense bijgeloof inzake de Joden blij
ven voortleven, dat zijn vermeend diepzinnigste uitdruk
king vindt in de opvatting, als zouden de Jodenvervolgin
gen een goddelijke 'straf voor de kruising van Christus' 



zijn. Deze christendommelijke 'verklaring' heeft nog steeds 
zo veel vat op allerlei gemoederen, dat men zich afvraagt, 
hoe weinig die gemoederen nog pas begrepen hebben van 
de wezenlijke tendentie van het Nieuwe Testament en 
van de waarachtig christelijke prediking. Op talloze R. 
Katholieke èn Protestantse scholen blijken de kinderhar
ten met deze goddeloze 'verklaring' van het lot der Joden 
voor hun gehele verdere leven te worden geïnfecteerd. 
Men denkt en zegt dan, dat de zelfvervloeking, die 'de 
Joden' voor het rechthuis van Pilatus hebben uitgespro
ken: 'Zijn bloed kome over ons en over onze kinderen' 
(Mattheus 27 vs 25), van Godswege voltrokken wordt in 
het vroegere en latere lot van dit oude volk, en zelfs in 
wat hun (b.v. in Amerika?) nog te wachten zou kunnen 
staan. Ook al oefent God of de Kerk deze wraak dan niet 
zelf uit, er zijn toch, zegt dit bijgeloof, op zijn minst his
torische en zelfs kosmische samenhangen van daad en lot, 
vloek en schuld, bloed en geslacht, leiders en volk, die 
naar Gods straffende bedoeling zich onontkoombaar vol
trekken. Een volk wordt nu eenmaal 'aangezien' in zijn 
wettige representanten. En met name de hogespriester en 
het Sanhedrin waren immers de toenmalige hoogste Jood
se instantie. Hoe langer men over deze 'verklaring' na
denkt, hoe infamer en goddelozer hij voor onze geest 
oprijst! Dat zou dus 'christelijk' zijn en volgens het 
Nieuwe Testament: een 'God', die boven de kreet van 
schreeuwende Joden in Jeruzalem, laat ons zeggen: anno 
33, gezeten, zou hebben gezegd: 'Wacht, dit woord zal Ik 
nu eens letterlijk nemen, ook al zegt deze door Mij meest 
geliefde Jood Jezus: 'Vader, ze weten niet wat zij doen'. 
Dit bloed, ook al wordt het door die Jood Jezus gestort 
als ter verzoening, zal voor de Joden tot in het laatste 
geslacht zó niet gelden, maar om wraak roepen. Het mo-



ge de niet-Joden vrijpleiten, maar tegen de noodkreten 
van twintig eeuwen, ja, tot het eind der tijden, die de 
Joden slaken en slaken zullen, kan Ik altijd de herinne
ring aan dit bloed in het veld brengen en zeggen: beste 
mensen, ge hebt het zélf gewild en gekozen; gil niet zo 
alsof U iets onbillijks overkwam - Ik houd Mij letterlijk 
aan uw eigen woorden. Ge hebt tegen dit Mijn recht 
niets in te brengen, want zaken zijn zaken: een man een 
man, een woord een woord. De anderen hebben (zoals 
b.v. Pilatus) hun handen in onschuld gewassen ten be
wijze dat ze beter wilden (Mattheus 27 vs 24), maar gij 
hebt erop gestaan, dat het U zou worden toegerekend'. 
Wat is dat voor een 'god'? De naam: misdadiger zou 
nog te mooi voor hem zijn. En het is wel zeer nodig, hem 
dat eigenaardige alibi te verschaffen, door hem zijn da
den te laten verbergen achter een gordijn van 'bloeds-
samenhang' en 'lotsverbondenheid'! Wat een 'god', die zijn 
'goddelijke' handen in onschuld wast, maar het 'recht' zijn 
'loop' laat hebben, op dezelfde manier als Pilatus het 
deed! Een 'godsgericht' van deze aard lijkt al te veel op 
wat wij mensen, en vooral bepaalde typen mensen, voor 
het 'hoogste' recht verslijten dan dat wij in zulk een 
'god' ook maar iets meer kunnen zien dan het 'religieu
ze' product van onze eigen bedorven mensengeest. Welke 
'god' het echter ook zijn moge uit de vele door ons men
sen gecreëerde godsgestalten - het is in ieder geval niet 
wat het Nieuwe Testament noemt: de God en Vader van 
onze Heer Jezus Christus. Want deze 'god' der christen-
dommelijke antisemieten moet immers geacht worden 
juist onze Heer Jezus Christus en al Diens woorden en 
daden zo gruwelijk verraden en verloochend te hebben, 
dat hij onmogelijk Diens 'God en Vader' mag worden ge
acht. En aangezien een waarachtig christen krachtens het 



Nieuwe Testament met uitsluiting van alle menselijke 
religieuze producten alléén maar gelooft in die God, die 
de Oorsprong der verschijning van Jezus als de Christus 
in deze wereld is en deze Oorsprong juist geen Ander 
acht te zijn dan de God der Joden (de 'God van Abra
ham, Isaak en Jacob'), veracht, ja, vervloekt hij met vol
komen zekerheid elke 'god' van het 'christendom', die 
ook maar in het minst gelijkenis vertoont met die ge
schetste allerhoogste Antisemiet, die volgens zoveel bijge
lovige 'christenen' de Joden 'straft' voor de kruisiging 
van 'Zijn' Zoon Jezus Christus. 



35 J U D A S E E N ' V E R R A D E R ' ? 

Er is een fel gedicht, waarin J. A. dèr Mouw (Adwaita) 
zijn Joodse geliefde aldus toespreekt: 

Mijn vad'ren staken blakerende brand 
Rondom het gillen van jouw vad'ren aan. 
In wroeging schuldloos zie 'k hen krimpend staan, 
Gevlucht aan valse ketting naar de rand 

Van 't vretend vuur; en 'k hoor de marteltand 
Door sissend vlees en knappend mergbot gaan, 
En de ijz'ge hitte voel ik waaiend slaan 
Om blind gezicht en klauwgebaar van hand. 

En nooit heb ik je donker haar geaaid, 
Of 'k zag een rosse glans, weerschijn van 't lot, 
Dat om jouw vrome lijders heeft gelaaid. 

En 'k bloei van haat, door Onwill'ge gezaaid. 
O • kwam op aard' nog eens de Zoon van God, 
Ik werd om jou Judas de Iskariot. 

In deze regels, die wij allen zouden moeten verstaan als 
onze eigen taal, brandt een gramschap over de antisemi
tische en dus antichristelijke verblinding van het 'chris
tendom', op een zuiverder, en vooral: bijbelser, toon dan 
die der valse verontwaardiging in b.v. de Matthaeus-
passion, die, in plaats van in stilte de gestalte van Judas 
solidair te aanvaarden en als onze representant te ver
staan, in woorden en klanken een soort 'christelijke' 
woede-uitbarsting weergeeft over de 'valse verrader' en 
het 'moordzieke gebroed'. Deze overbekende 'grootse' pas
sage: 'Sind Blitze, sind Donner', enz., wordt in de 'Passie-
tijd' telkens weer door talloos velen 'genoten' en daarom 



is het van pas, er enkele woorden over te zeggen. 
Het kan werkelijk niet onze bedoeling zijn, Judas te 
rechtvaardigen. Het behoeft ook niet. Het zou een ver
waande blaspherhie zijn, wanneer wij zouden menen dit 
zelf te moeten doen, nadat de apostel Paulus reeds een 
kleine tweeduizend jaar geleden een God verkondigde, 
Wiens volstrekt eigen privilege het is, 'de godlozen te 
rechtvaardigen'! Wanneer wij echter werkelijk in zulk 
een God geloven, en het dus waarachtig en volkomen aan 
Hem overlaten,. Judas tezamen met ons allen, die door 
Judas vertegenwoordigd werden en worden, in zijn hou
ding te rechtvaardigen op een wijze waar alle 'christelij
ke' moraalpreken bij in het niet verzinken, zullen wij 
steeds meer moeten protesteren tegen de moraliserende 
toon, waarin nu al eeuwen en eeuwen gesproken, gegrie
zeld en geketterd wordt over 'Judas de verrader'. In deze 
zegswijze 'verrader' verraden wij onszelf en onthullen ons 
eigen diepe wanbegrip inzake de bedoelingen van het 
Nieuw-Testamentisch lijdensverhaal. De waarheid is n.1. 
deze, dat het woord 'verraden' niet alleen volkomen in 
strijd is met de oprechtheid en hoogheid van Jezus Chris
tus in dit lijdensverhaal, Die niet 'verraden' kón worden, 
omdat Hij Zich niet verstoken had, maar bovendien de 
betekenis van het bijbelse woord, waarvan het een 'ver
taling' wil zijn, geheel scheef trekt. 

Dit woord, dat in het Griekse Nieuwe Testament 'para-
didonai' luidt, bedoelt in het verband, waarin het telkens 
voorkomt, het 'overleveren' van een beschuldigde over
treder in de handen van de instanties, die over hem von
nis te vellen en aan hen die het uit te voeren hebben. 
Het wordt in het lijdensverhaal en in de apostolische 
brieven overal slechts in die betekenis bedoeld en ge
bruikt en wel, behalve van Judas, óók van het Sanhedrin, 



en óók van Pilatus gebruikt. Pilatus levert hem ook over, 
geeft hem ook in andere handen over, n.1. in die der sol
daten, die Jezus moeten ter dood brengen. Maar dat niet 
alleen. Het wordt door Paulus ook gebruikt van God, 
Die Zijn Zoon 'overgeeft' en van Christus, Die Zichzelf 
'overgeeft'. En dientengevolge is het later de diepzinnige 
uitdrukking voor: het van hand in hand van het ene ge
slacht aan het volgende 'overgeven' van de christelijke 
lijdensprediking en avondmaalsviering. 
Als het echter zo staat, neme men eens de proef en ver-
tale op al deze plaatsen het woord ook met 'verraden'. 
Dan worden, naast Judas, niet alleen de Joodse raad, Pi
latus en de apostelen, maar wat nog ingrijpender is: dus 
ook God en Christus zelf tot 'verraders' van Christus ge
maakt. Judas komt in elk geval in een gehele rij te staan. 
Behoort hij er in thuis? Ongetwijfeld, zegt het Nieuwe 
Testament. Als het Nieuwe Testament een 'verwijt' heeft 
- maar het is veeleer een ontsteltenis - dan is het hoog
stens dit, dat Judas althans een wanhopige poging deed 
om zich aan deze rij, deze opeenvolging, deze solidariteit 
te onttrekken. Daarin stond hij overigens niet alleen: Pi
latus probeerde het b.v. ook, evenals tevoren op zijn wij
ze Petrus. Wie zich echter aan deze solidariteit (met Judas 
en de gehele rij), zeer beslist niet onttrokken hebben, 
waren God en Jezus Christus. 
Juist daarom is het zo infaam, zo typerend voor ons zélf, 
om telkens dat woord 'verrader' alleen voor Judas te ge
bruiken, en overal waar zijn figuur ter sprake komt plot
seling onze morele verontwaardiging zelfs reeds in onze 
van het overige woordgebruik afwijkende bijbel-vertaling 
te uiten. Het is een volkomen ongeoorloofde ontkenning 
van de lijn der onverbrekelijke goddelijke solidariteit, die 
het Nieuwe Testament predikt als bekrachtiging van het 



z.g. Oude Testament (in dat 'Nieuwe Testament' voort
durend geëerd als: 'de Schrift', d.w.z. de eigenlijke Bij
bel!). Het is deze lijn: God geeft Christus (de Messias) 
aan de Joden over; de Messias geeft zichzelf in de handen 
van Judas over (Zijn vriend noemt Hij hem met nadruk); 
Judas geeft Hem in de handen van de Joodse Raad over, 
deze laatste weer in de handen van Pilatus en Pilatus in 
de handen van de Romeinse soldaten. Daarmee zijn alle 
instanties gepasseerd en is het eindpunt bereikt. 'Het is 
volbracht'. 
En vervolgens begint de 'christelijke overlevering' van 
dit Godsgeheim. Wil men deze overlevering ook liever 
meer verraad van Christus dan zuivere overlevering van 
Hem noemen?! Er zou, gezien de walgelijke climax in de 
fantasieën over Judas in de loop der christelijke eeuwen, 
reden voor zijn! Nadat Jezus Christus Zichzelf aan (en 
pro) Judas heeft overgegeven, is er immers niemand meer 
misverstaan, verraden en verloochend door z.g. 'christe
nen' dan Judas, en dat in de naam van Judas' Vriend Je
zus Christus! Deze verblinde houding moge ons bewust 
worden op elk ogenblik, dat wij verleid dreigen te wor
den onnadenkend te blijven mee schreeuwen eerst met 
een muzikaal en dan met een ongearticuleerd, typisch 
anti-semitisch, woedegeroep: 'Sind Blitze, sind Donner 
verschwunden?' 



36 C O N F R O N T A T I E M E T I S R A Ë L 

Er is niets, dat juist een christen zozeer bezig houdt (al
thans behóórt te houden) als de existentie en de missie 
van het volk Israël in de volkerenwereld. Maar tegelijk 
is er niets, dat hem zozeer beklemt als de vervreemding, 
die er, juist in de christenheid en met name sinds de tijd, 
waarin de 'kerstening' in het groot begon en dus het 
'Kerstfeest' officieel werd, ten opzichte van het volk Israël 
intrad, en hem tot bescheidenheid omtrent die 'kerste
ning' maant. 
Wanneer het waar is, dat de geboorte van 'het christen
dom' onmiddellijk samenhing met het geloof in de ver
zoening van de volkerenwereld met de God van Israël, 
dan mocht dat christendom dus practisch niet wat an
ders gaan inhouden dan de verzoening van 'de volkeren' 
met 'Israël'. Helaas is dat wel gebeurd. Er is een christen
dom ontstaan, dat zich, vaak ongemerkt en ongeweten, 
van Israël en de God van Israël distancieerde, en aan een 
nog veel hardnekkiger soort van antisemitisme voet en 
basis gaf dan in vóór-christelijke eeuwen bestond en nu 
nog bij 'ongekerstende' volkeren bestaat. Daarmee staan 
wij voor een, zo niet hèt kernprobleem onzer Westerse en 
wellicht der menselijke beschaving. Wij gaan terecht in 
onze tijd vermoeden, dat de vraag van het antisemitisme 
niet — zoals humanisten van allerlei kleur zo gaarne en 
zo begrijpelijk waar zouden willen hebben - afhangt van 
de vraag naar de menselijkheid, maar dat omgekeerd de 
menselijkheid veeleer afhangt van het antwoord, dat de 
volkeren geven inzake het antisemitisme! De houding en 
verhouding van de volkerenwereld tot Israël, jegens zijn 
existentie en missie, wordt steeds meer dè testcase voor 



aller maatschappelijke en geestelijke zuiverheid. Dat geldt 
vooral voor Nederland. Het is immers een der indruk
wekkendste aspecten van onze historie, dat elders vervolg
de Joden eeuwenlang hier een plaats in ons volk hebben 
ontvangen. En het is dus een der verschrikkelijkste episo
den uit de oorlogsjaren geworden, dat de Duitse overwel
diger dit meest levende deel van ons volk heeft wegge
voerd en vermoord, en wij 'anderen' daartegen maar 
zo ontstellend weinig verweer hebben weten te bieden. 
Sindsdien gaapt er overal, maar vooral in de ten deze op
zichte meest karakteristieke stad van ons land: Amster
dam, een onherstelbare open plek. Dat blijft voor el
ke rechtgeaarde Amsterdammer en Nederlander iets zo 
smartelijks, dat het nooit meer goed gemaakt kan wor
den. In die dagen is het Nederlandse volk geconfronteerd 
met de grootste pogrom aller tijden. In ons land viel de 
zwaarste slag daarvan op de twintigste Juni 1943. Amster
dam, waarheen door langzame listige maatregelen alle 
Joden van ons land waren geconcentreerd, werd in de 
vroege ochtend aan alle kanten afgezet. In Zuid, Midden-
Noord, Midden-Zuid, Oost . . . overal galmden de luid
sprekers: 'Alle Ariër mussen zu Hause bleiben. Alle Ju-
den mussen sich fertig machen zum Abmarsch'. Hebben 
wij het nog in onze oren en zien wij het nog voor onze 
ogen, wat wij al een jaar lang hoorden en zagen, maar op 
die Zondag duidelijk en voorgoed? 
Het was alle dagen en vooral alle nachten gebeurd, sinds 
die aangrijpende dag, waarop Amsterdam er tegen staak
te: 21 Februari 1942. En wij kwamen er hoe langer hoe 
minder tegenop. Velen waren er al bijna aan gewend ge
raakt en wisten niet meer, dat de Joden het spit afbeten 
voor alle anderen. Laten wij ons volk toch altijd weer 
zeggen, wat er toen eigenlijk gebeurd is. Laten wij het 



vooral onze kinderen inprenten, opdat zij het voor hun 
gehele leven zullen weten: Nederland is verontreinigd 
geworden door een goddeloze religie, waarbij b.v. het 
door religieuze lieden zo angstig gevreesde militante 
'atheïme' der z.g. 'godlozenbeweging' tot een theoretische 
aangelegenheid ineenzinkt. Het antisemitisme, de zonde 
tegen de Heilige Geest bij uitstek, heeft ons volk in zijn 
greep gehad en wij hebben er ons maar weinig effectief 
tegen verweerd. Langzaam maar zeker waren de Joden 
door geraffineerd op elkaar volgende maatregelen voor 
hun eigen en anderer gevoel namelijk reeds losgemaakt 
en apart gesteld van het geheel van ons volk. Hun zaak 
was steeds meer tot hun eigen zaak gestempeld, waar 'an
deren' buiten stonden. En het ergste is: wij Nederlanders 
hebben er ons buiten laten zetten. Waren er velen, die 
met de inzet van hun eigen leven de zaak aller Joden 
werkelijk als de Nederlandse (zo niet de christelijke) zaak 
bij uitstek gevoelden en behandelden? Wij verweerden er 
ons fragmentarisch tegen, ja, maar lieten onze houding 
en vraagstelling daarin bepalen door de vervolger. Juist 
dit was de verschrikking: de Joden leden voor ons, maar 
het was als voor hun eigen zaak en velen vonden, dat het 
ook hun eigen zaak was! En, ja waarachtig, nu na de be
vrijding zijn er, die van de Joden weten te vertellen, dat 
ze zich gedroegen als losgeweekten en daar vuile stukjes 
over schrijven. 

'Alle Ariër mussen zu Hause bleiben, alle Juden mussen 
sich fertig machen zum Abmarsch'. Werd in deze-woor
den, die toen weerklonken, echter niet als in een flits uit
gedrukt, wat tweeduizend jaar lang de 'anderen', de ge
kerstende heidenvolken, telkens weer gedacht en vaak 
zelf ten uitvoer gebracht hebben? Want hoewel de Zoon 
des Mensen geen steen had om Zijn hoofd op neer te leg-



gen, heeft 'het christendom' zich telkens neergelaten in 
deze wereld als op een divan, zich als in een 'Vader
huis met vele woningen' ingericht, maar de Jodenvervol
gingen deels zelf voltrokken, deels over zijn kant laten 
gaan als een 'gericht Gods' over die anderen, de Joden! 
Alle 'Ariërs' moesten immers 'thuis blijven',, zei de Overste 
dezer wereld ook toen Hij gekerstend was geworden, ja, 
toen vooral! Laten wij het aan onze kinderen zeggen, dat 
wij in een christelijk, in een gedoopt Europa leven, waar
in de Joden telkens weer sinds het ontstaan van dit Euro
pa vervolgd zijn. Laten wij in ons gezin en op school zor
gen, dat zij de romantiek der 'christelijke eeuwen' kwijt 
raken en althans enigermate immuun mogen worden te
gen de antisemitische pest die, hoewel de ergste duivels 
op dit 'gebied overwonnen' zijn, ook ons volk op ver
schillende punten blijkt te hebben aangetast. Want ja, ze 
zijn overwonnen deze duivelen, maar deze oorlog, de oor
log tegen de Joden, hebben ze in Nederland gewonnen, 
zou men zeggen, als men allerlei uitlatingen hoort. 
'Leer ons volk zijn doop verstaan en het is gered', zeide 
in de vorige eeuw Wormser. Welzeker, ons 'volk' was 'ge
doopt' en dus hebben de 'Ariërs' in de bezettingstijd de 
gedoopte Joden, als waren ze acceptabeler, met wat meer 
consideratie behandeld! Ze hebben de kerken tenslotte 
voorgesteld, voor hun gedoopte Joodse leden uitzonde
ringsbepalingen te aanvaarden en deze hebben dit, zij het 
onder protest en force majeure, aanvaard! Daardoor heb
ben ze mensenlevens gered, ja, maar de betekenis van de 
Doop definitief verduisterd. Dat laatste was overigens in 
zoverre reeds het geval, als in de vorige eeuw de emanci
patie, waarbij de uitzonderingspositie voor de Joden ver
viel, ook al veelszins bezegeld werd door een doopbriefje: 
een fatsoenlijk humaan mens was in die dagen gedoopt! 



Ja, men kan zeggen, dat sinds door de christelijke doop 
hele volken of stammen of zelfs maar gezinnen gestem
peld werden tot een soort gezamenlijk nieuw mensenge
slacht op deze aarde, dat 'in de plaats van Israël' meende 
gekomen te zijn, de betekenis van de Doop reeds ontluis
terd was en ontoegankelijk voor elke rechte Jood. Ver
wonderen wij ons niet al te zeer, wanneer Joden in de on
uitroeibare gedachte leven, dat de Doop voor een niet-
Jood een goedkoop vernis over en voor een Jood een 
collaboratie mèt het heidendom betekent. Vlak voordat 
Juni 1943 aanbrak, werden in Mei de gedoopte Joden 
apart naar Westerbork gezonden en leefden daar als een 
aparte gemeenschap, erkend door -de Vorst dezer wereld. 
Voelen wij, hoe verbijsterend duidelijk deze situatie is 
geweest voor het besef der Joden? 
Met deze gevoelens echter zijn wij nog niet ver genoeg. 
Het is goed, wanneer wij opnieuw aangegrepen worden 
door deze overwegingen, maar het is nodig, dat wij ver
der doorstoten. Want in de herontmoeting met het Jood
se lot en het Joodse leed ligt dè her-ontmoeting verscho
len met het Boek dat - hoe voorlopig en onvoldoen
de ook — onze cultuur en met name onze Nederlandse 
beschaving heeft gestempeld: de Bijbel. Wie zich in deze 
huidige tijd op het lot, de nood en de verwachting der 
Joden bezint, die ondergaat de her-ontmoeting met de 
Bijbel, zoals dat oude Boek — dat ons zo vreemd was ge
worden — opnieuw tot ons wil spreken. Terwijl wie zich 
hiervan afmaakt met allerlei, sinds Goebbels - het zij 
God geklaagd - ook in ons land aangeleerde frasen (hij 
zij 'christen' of- 'niet-christen') daarmee verraadt de 
vijand van of althans de dove juist voor de boodschap 
van de Bijbel te zijn. 

Wij zeiden in ons opstel over 'Opnieuw gevormd chris-



ten-zijn', dat een hervorming in onze tijd zich aan de 
binnenkant afspeelt rondom en in verband met een Bij
bel, die heel zijn oude gezag over ons verliest om opnieuw 
gezag over ons te krijgen. Hier willen wij deze gedachte 
preciseren met de stelling, dat een hervorming van ons 
denkenen vooral: van ons levensbesef, zich afspeelt rond
om en in verband met Israël. Want het is menselijker
wijze onmogelijk, de Bijbel opnieuw te horen spreken, 
zonder het volk te horen spreken, waaraan wij menselij
kerwijze deze Bijbel ('Oud' en 'Nieuw' Testament'!) te 
danken hebben: Israël. 'Opnieuw gevormd christendom' 
wil vooral zeggen: een christendom, dat zich afvraagt, 
waarom sinds bijkans tweeduizend jaar het volk van de 
Bijbel de meest praegnante voorhoede geworden en ge
bleven is van allen, die het 'christendom' afwijzen en te-. 
vens, waarom dit volk met name in de lange historie van 
dat christendom het meest van allen geleden heeft bij alle 
erupties van bijgeloof en haat, die in deze historie tel
kens weer omhoog kwamen. Een christendom, dat, met 
deze borende vraag geconfronteerd, zich opnieuw tot de 
Bijbel wendt, komt in een nog diepere ssmeltkroes dan 
waarin alle andere huidige wereldvragen het reeds wer
pen. Want Israël blijkt nu eenmaal, of wij het willen er
kennen of niet, nog tot op de huidige dag verkoren, om 
voor en met ons allen de vraag naar de laatste waarheid 
onzer menselijke geschiedenis en onzer menselijke exis
tentie niet maar: te 'stellen', doch: zelf te belichamen en 
te beleven. Zij, de Joden, zijn wel anderen, maar niet zo, 
dat men kan spreken van 'wij anderen'? Deze gedachte 
- de bron van alle antisemitisme... èn filosemitisme -
moeten wij werkelijk laten varen. 

Het is immers juist de vraag, waarom wij, vreemd genoeg, 
zo heel anders denken en leven dan allen moeten denken 



en leven - volgens het Boek van Israël, de Bijbel. Niet 
maar het Nederlandse volk, doch allereerst de gemeen
schap rondom de Bijbel: de 'Kerk' in Nederland, heeft 
zich dus te bezinnen op wat jegens de Joden gedaan en 
nagelaten wordt. Want wie de Joden misacht of ze zelfs 
maar een ogenblik uit het oog Iaat, was en is nog steeds 
blind voor het teken Gods in deze wereld en kan daarom 
juist de Bijbel niet verstaan. 
Ons gedrag jegens Israël, onze gedachten over en ons le
ven met Israël, is tevens de beslissende toetssteen voor de 
vraag, of wij weer iets van de oorspronkelijke bedoeling 
van de Doop verstaan dan wel met doop en al in de han
den van de duivel zijn geraakt. Niet het atheïsme, maar 
wel het antisemitisme vormt de huidige dodelijke bedrei
ging voor Kerk en volk. 
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