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0 M TE BEGINNEN ..• 'Iemand 
had twee zonen .. .' Wie in zijn Bij
bel de weg kent denkt onmiddellijk 
aan de gelijkenis, die ons in Matthéüs 
21 : 28-32 is overgeleverd - 'de ge
lijkenis van de twee zonen' staat er 
in de Nieuwe Vertaling boven - en 
aan de gelijkenis, die in Lucas 15 : 11-
32 te vinden is, die als de gelijkenis 
van de verloren zoon bekend staat, 
en die zo zal blijven heten ondanks 
alle bezwaren die er tegen kunnen 
worden ingebracht. 
'Iemand had twee zonen .. .' Dat wij 
tot deze titel voor een bundel opstel
len over jodendom en christendom 
zijn gekomen is meer dan een speel
se inval. De weg werd gewezen door 
de Kerkvaders, want al in de oude 
kerk werden de gelijkenissen zo uit
gelegd, dat ze op kerk en synagoge 
sloegen - en dat was, wat het ver
der ook mag zijn geweest, in ieder 
geval een anachronisme, omdat er in 
de tijd waarvan de Evangeliën ge
wagen nog geen sprake was van een 
kerk naast de synagoge. Intussen 
was de patristische interpretatie van 
de gelijkenissen niet het éérste mo
tief om aan de bundel deze titel mee 
te geven. Met de titel wordt ge
zegd, dat wij bij het denken over de 
verhouding van jodendom en chris
tendom niet van hun gelijkheid -
twee zonen zijn het immers! - maar 
wel van hun gelijkwaardigheid wil
len uitgaan. 
'Iemand had twee zonen .. .' Wie 
zijn gedachten daarover laat gaan 

ziet al gauw dat het motid al ouder 
is dan de gelijkenissen. Het is al aan
wezig in de oudste lagen van de 
traditie, die in de thora te boek 
werd gesteld, namelijk in de verha
len over de aartsvaders. En nog ver
der moeten we terug, tot daar waar 
de ene zoon de naam Kaïn draagt en 
de ander Abel heet. 'Ben ik mijns 
broeders hoeder?' Zoals het in Ge
nesis 4 verhaald wordt zo kan het 
gaan tussen twee zonen. 
Zo kristalliseren rondom dit motief 
allerlei mogelijkheden, die in ge
dachten gehouden moeten worden 
wanneer u deze bundel ter hand 
neemt en leest. Wat volgt op deze 
woorden 'Iemand had twee zo
nen .. .' en wat kan er op volgen? 
Het is de bedoeling, dat wij zelf het 
verhaal verder schrijven. 
Laten we eens door deze bundel 
heenlopen en zien hoe hij is opge
bouwd. We beginnen met een aantal 
stukken die betrekking hebben op het 
Nieuwe Testament. Zij wijzen op het 
joodse karakter van het Nieuwe 
Testament en zeggen, dat het moet 
worden gelezen in het licht van wat 
in de kerken 'het Oude Testament' 
genoemd wordt - in een van de 
stukken wordt gezegd, dat dat 'de 
eigenlijke bijbel' is - en dat wij ons 
rekenschap moeten geven van de 
joodse literatuur uit de eeuwen tus
sen het Oude en het Nieuwe Testa
ment, die voor een aanzienlijk ge
deelte uitlegging van de bijbeltekst 
is. 



WENDING 

Aan het begin staat een stuk van Ds. 
K. H. Kroon - die ook overigens aan 
het werk ter voorbereiding van dit 
nummer veel heeft gedaan - waarin 
hij laat zien, dat veel duisternis uit 
het Nieuwe Testament verdwijnt, 
wanneer wij ons er rekenschap van 
willen geven, dat het werd geschre
ven in een tijd, waarin de huidige 
'Kerk' nog een 'sekte' van het joden
dom was. Drs. K. Deurloo laat zien, 
dat in het Nieuwe Testament steeds 
op dit oude joodse materiaal wordt 
teruggegrepen, en dat kennis van dit 
materiaal essentieel is voor het ver
staan van het Nieuwe Testament. Hij 
maakt dat waar onder andere met 
een analyse van het kerstverhaal. In 
een andere bijdrage - hiJ is van de 
hand van prof. dr. M. A. Beek -
wordt nagegaan welke relaties er zijn 
geweest tussen de christelijke predi
king en de sekte, die wij tot voor 
kort alleen kenden uit mededelingen 
van de joodse geschiedschrijver Fla
vius Josephus en van Philo van 
Alexandrië, en die meer bekend is 
geworden door de handschriften die 
werden gevonden in de grotten van 
Qumran. Zijn conclusie is 'dat wij 
niet dichter bij het geheim van de 
christelijke gemeente en haar oor
sprong zijn gebracht' door de rollen 
van de Dode Zee, maar dat deze 
handschriften toch het een en ander 
kunnen bijdragen tot een beter ver
staan van het Nieuwe Testament. 
Vanzelfsprekend heeft de (her)ont
dekking van het joodse karakter van 

het Nieuwe Testament, dat zo vol
strekt buiten de horzion van de 19de 
eeuw lag, ook geleid tot een nieuwe 
studie van de apostel Paulus, die 
door prof. dr. M. de Jonge als leer
ling van Gamaliël beschreven wordt. 
Paulus, aldus zijn stelling, moet wor
den geïnterpreteerd vanuit de we
tenschap, dat hij niet alleen in zijn 
jeugd leerling van Gamaliel gewéést 
is, maar dat hij het ook als dienaar 
van Jezus Christus is gebleven. 

Met dit alles wordt het Nieuwe Tes
tament weer een bundel van joodse 
geschriften, hecht verbonden met wat 
wij 'het Oude Testament' noemen. 
Geen wonder, dat wij de vraag heb
ben gesteld, hoe een jood in deze 
nieuwe situatie het Nieuwe Testa
ment leest. Daarop antwoordt drs. 
H. van Praag. Wat hij schrijft is niet 
het antwoord, wel een van de mo
gelijke antwoorden. Van Praag ziet 
een zekere toenadering. 'Joden ont
dekken meer thora in het evangelie, 
christenen meer evangelie in de tho
ra'. Hij meent echter, dat het Nieu
we Testament door joden en chris
tenen vanuit fundamenteel verschil
lende instellingen gelezen wordt. 
Niettemin: de tijd komt, dat joden 
en christen~n samen thora en evan
gelie zullen lezen. 
Over die fundamenteel verschillende 
instellingen heeft Martin Buber in
dertijd het boek Zwei Glaubensweisen 
geschreven. David Flusser meent dat 
Buber zich heeft vergist, zowel in zijn 
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typering van het joodse geloof als in 
zijn interpretatie van het christelijk 
geloof, en dat de afstand minder 
groot is dan Buber heeft gemeend, al 
ontkent hij niet, dat er een afstand is. 

De geschiedenis van de twee zonen 
reikt verder dan het Nieuwe Testa
ment. Wij schrijven het jaar 1966, 
en er is in de negentien eeuwen na 
het tot stand komen van het Nieuwe 
Testament tussen joden en christe
nen het een en ander voorgevallen. 
Kaïn was er weer, nu in het onver
wachte travesti van het christelijk 
Europa, en Abel was er ook. Het was 
onze bedoeling, dat in deze bundel 
een stuk zou verschijnen over de 
kerken en de joden in de Europese 
geschiedenis: een kleine kroniek van 
vervreemding en ontmoeting, van 
broederschap en haat. Er zijn om
standigheden die een redactie niet in 
de hand heeft: ziekte maakte het de 
auteur op het laatste ogenblik onmo
gelijk het stuk te schrijven. 
Wel vindt u verder bladerend twee 
stukken waarin wordt nagegaan wat 
in de kerken sedert 1945 over de 
verhouding van de twee zonen is ge
zegd. Mgr. dr. A. C. Ramselaar 
schreef een bewogen commentaar bij 
de tekst van de verklaring over de 
joden, die het tweede Vaticaans con
cilie na eindeloze verwikkelingen in 
zijn derde zitting heeft aanvaard. Drs. 
G. H. ter Schegget schetste de ontwik
keling in de uitspraken van de We
reldraad van Kerken over de joden, 

beginnend bij Amsterdam (1948) en 
eindigend bij New Delhi (1965). 
Geen van beiden is helemaal geluk
kig met wat de kerken tot nu toe 
hebben gezegd. 'Nog steeds is niet 
van harte gekozen voor het gesprek 
met Israël ... De oude traditie van 
de 'jodenzending' blijkt een taai le
ven te hebben' stelt drs. Ter Scheg
get vast. - Intussen ontwikkelt zich, 
in Nederland en in andere landen, 
het joods-christelijk gesprek, waar
bij iedere gedachte aan jodenzen
ding wordt vermeden. In zijn bijdra
ge tot deze bundel beschrijft dr. J. 
van Goudoever de initiatieven van 
The International Consultative Com
mittee of Jewish-Christian Co-opera
tion en andere groepen. Aan zijn 
mededelingen kan nog worden toe
gevoegd, dat het Leerhuis in Am
sterdam, waar hij over schrijft, in
middels is gesticht. 
Een eigen plaats in deze bundel 
heeft de studie van Abel J. Herz
berg: een overzicht (uiteraard onvol
ledig) van de recente literatuur over 
het antisemitisme, waarin onder an
dere het boek van Gordon W. All
port: The nature of prejudice, en J. 
P. Sartre: Réflexions sur la question 
juive uitvoerig ter sprake komen. 
Geduldig, volhardend en zéér ge
spannen zoekt Herzberg naar de 
diepste motieven van het 'christelij
ke antisemitisme'. Ik neem in dit 
voorwoord een paar zinnen uit zijn 
stuk over, waarin hij een verklaring 
van het 'christelijke' antisemitisme 
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aan de hand doet. 'Een element van 
opstandigheid tegen de met zijn na
tuur strijdige leer blijft hem (name
lijk de christen) onbewust over. Wat 
hij de joden verwijt is in wezen niet, 
dat zij de Christus hebben gedood, 
en ook niet, dat zij hem niet volgen, 
maar dat zij hem hebben voortge
bracht.' Een op het eerste gezicht 
avontuurlijke hypothese, maar er is 
geen reden om hem onmiddellijk te 
verwerpen. 

Nu volgen enkele stukken waarin 
wordt nagegaan hoe joden, die 
christen zijn geworden, hun 'over
gang' verantwoorden. Prof. dr. K. 
H. Miskotte beschrijft in grote lijnen 
het werk van Franz Werf el en laat 
zien hoe deze met name in zijn Theo
logoumena zijn 'overgang' verant
woordt. Reinhold Mayer geeft een 
verslag van de in ons land vrijwel 
onbekende briefwisseling tussen 
Franz Rosenzweig - de man, die 
met Martin Buber een monumentale 
bijbelvertaling tot stand heeft ge"" 
bracht - en Eugen Rosenstock
Huessy. Beiden waren van joodse 
afkomst. Rosenzweig bleef jood, Ro
senstock werd christen, en men kan 
niet zeggen dat hij als christen op
hield jood te zijn. Zo ontstond de 
omvangrijke briefwisseling, die vijf
tig jaar oud nog niet verouderd is. 
Wij hadden meer van deze stukken 
kunnen en willen opnemen, maar er 
zijn grenzen, en deze bundel is al 
fors genoeg uitgevallen. 
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Er moest in ieder geval nog iets ge
schreven worden over de staat Is
raël: niet over de vraag hoe de staat 
Israël 'theologisch', vanuit het chris
telijk geloof, moet worden gewaar
deerd, maar over de vraag, wat de
ze staat in de joodse beleving bete
kent. Daarover schrijft - voor de 
tweede keer krijgt hij het woord in 
deze bundel - drs. H. van Praag. 
Zijn stuk is géén staalkaart van 
joodse meningen over de staat Is
raël. Hij vertelt eenvoudig, hoe hij 
het wonder - opstanding uit het 
dodenrijk - beleeft, dankbaar en 
gelukkig. Is dat een keer gezegd, dan 
is er ook ruimte voor kritiek en voor 
de overweging van de vele compli
caties, die de vestiging van de staat 
Israël in de wereld heeft gebracht. 
Nu deze bundel verschijnt hopen 
wij, dat hij zal bijdragen tot de be
zinning van christenen op hun ge
loof, dat leeft - waar het lééft ten 
minste - uit Wet en Profeten even
zeer als uit het Nieuwe Testament, 
dat joodse lezers er iets in zullen 
vinden dat zij kunnen herkennen, en 
dat het aan het gesprek van de twee 
zonen ten goede komt. Want 'ein 
nach der Erneuerung seines Glau
bens . . . strebend Israël und eine 
nach der Erneuerung seines Glau
bens ... strebende Christenheit hätten 
einander Ungesagtes zu sagen und 
eine heute kaum erst V"orstellbare 
Hilfe einander zu leisten' (Martin 
Buber). 

]. s. w. 
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over het nieuwe testament als joods getuigenis 

'En nu was het niet zo, dat de oude Kerk het getuigenis van evangelis
ten en apostelen aangaande Jezus Christus willekeurig zou hebben aange
vuld, doordat zij uit een of ander piëteits-gevoel jegens de heilige oor
konden van het oude Godsvolk of uit behoefte om zichzelf door het aan
knopen bij deze oude overlevering te legitimeren, er de canon van de 
Synagoge vóór plaatste. Er is in vroeger en in later tijd vaak voorgesteld 
en gepoogd om het zogenaamde Oude Testament hetzij helemaal van zich 
af te schudden, of anders het toch neer te drukken tot het niveau van 
een soort van goed en nuttig te lezen deutero-canonieke inleiding tot de 
eigenlijke bijbel, namelijk de nieuwtestamentische. Men zal zich daarte
genover niet helder genoeg voor ogen kunnen stellen, dat voor de oud
ste Kerk zelf, en wel voor die onder de heidenen zo goed als voor die 
onder de Joden, niet het Oude maar het Nieuwe Testament het er-bij
gekomene, de aanvulling en de uitbreiding van de canon was, en dat 
juist de canon der Synagoge: Mozes, de profeten en psalmen (Lucas 
24 : 44), de vanzelfsprekende kern vormde van hun heilige Schrift.' 

Deze woorden van Karl Barth uit 1938 schijnen mij toe een goed uit
gangspunt te zijn, zelfs voor eventuele 'anti-barthianen'. Ze bevatten na
melijk geen 'barthiaanse' leer, maar - afgezien van enkele na-bijbelse ter
men als 'Kerk', 'heidenen' en 'canon der Synagoge' - alleen een nauw
keurige weergave van de stand van zaken in het begin onzer jaartelling, 
en wel blijkens het Nieuwe Testament zelf. 

BIJBELGEBRUIK 

Maar wat dan te denken van de nog altijd klakkeloos voortgezette ge
woonte om aparte 'nieuwe testamentjes' te drukken en te laten versprei
den en vooral: dat te blijven doen in gebieden ter wereld, waar de be
volking nog nooit van de Synagoge, van de Joden en van Mozes en de 
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profeten gehoord heeft. Slechter en gevaarlijker methode is niet denk
baar. Het is reeds de vraag, of het verspreiden van de bijbel als geheel, 
als was die bij uitstek een christelijk evangelisatie-boek, een goed gebruik 
is, vooral wanneer men daarbij dan toch weer de raad geeft om als ken
nismaking 'met een evangelie te beginnen'. Daarmee houdt men de fa
tale gedachte in stand, dat het Oude Testament veel ontoegankelijker is 
dan het Nieuwe en natuurlijk ook niet zo beslissend voor het heil als het 
Nieuwe. Hoe zal dat echter ooit anders worden, wanneer nog altijd hele 
scharen van theologen en gemeenteleden doorgaan met te vragen wat wij 
'als Christenen aan het Oude Testament hebben' en wat wij uit dat Oude 
Testament moeten 'verkondigen'. Blijkbaar acht men zo'n vraag inzake 
het Nieuwe Testament veel minder moeilijk, zoal niet reeds lang beant
woord! De problematiek klemt nog altijd het meest bij het Oude Testa
ment! Dat vormt een duidelijke parallel van die andere merkwaardige 
vraag, die ook steevast terugkeert: of en in hoeverre 'de Joden nog Gods 
uitverkoren volk zijn'. In het Oude - en zelfs nog sterker in het Nieuwe 
Testament - staat de tegenovergestelde vraag in het middelpunt: of en 
in hoeverre en op welke wijze de niet-Joden, de 'volkeren', reeds bij God 
en Zijn volk behoren! Die bijbelse vraag achten wij echter blijkbaar al be
antwoord. Ons probleem is geworden ( of gebleven): wat wij Christenen 
met de Joden en hun Oude Testament aan moeten. Waar echter zo ge
dacht en gevraagd, gepredikt en gehoord wordt, blijft het zicht op het 
geheel der bijbelse openbaring verduisterd, doordat men de duidelijke 
structuur van de bijbel innerlijk omgekeerd heeft. 

JOODS MESSIAANS GETUIGENIS 

Niet alleen in het Oude Testament, zo zeiden wij, maar nog sterker in 
het Nieuwe staat de vraag in het middelpunt, of en in hoeverre en op 
welke wijze de volkeren reeds bij God en Zijn volk behoren. Die vraag was 
reeds destijds geen kwestie aan de rand, maar de meest centrale geloofs
vraag. Ze vormde de kern van de prediking van Paulus evenzeer als van 
de andere apostelen. Maar dat niet alleen: ze vormde ook de achter
grond van het leven en de oorzaak van het sterven van Jezus. Ze hield 
verband met het feit dat het centrale moment in de 'messiaanse', beter 
gezegd: de profetische verwachting van Israël was: het komen van de 
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volkeren tot Sion. Dat betekende: tezamen met Israël aanbidden de vol
keren dan de God van Mozes en de profeten. Met de term 'messiaans' 
moeten wij daarbij voorzichtig omgaan. Het is namelijk de vraag, of in 
het Jodendom rondom het begin onzer jaartelling inderdaad zo algemeen 
als wij meestal denken een messias als een concrete individuele figuur 
werd verwacht. Het spraakgebruik in de joodse literatuur van die tijd 
wijst daar allerminst op; het vertoont geen veelvuldig gebruik van de 
uitdrukking als zodanig. De messias wordt slechts op enkele plaatsen in 
apocriefe boeken als 'Henoch' en de 'psalmen van Salomo' genoemd, 
maar in boeken als bijvoorbeeld 'Tobias' (dat toch een gehele eschatolo
gie en angelologie bevat), alsook in 'Ben Sirach' en de 'Wijsheid van Sa
lomo' komt daarentegen geen enkele vermelding van die aard voor. Zelfs 
in het zo apocalyptische 'Jubileeënboek' wordt in het geheel maar één 
keer van de messias gesproken. Toch is het onmiskenbaar, dat het woord 
'christos' dat, als griekse vertaling van 'masjiach' (het hebreeuwse woord 
voor 'gezalfde'), zo veelvuldig in het Nieuwe Testament wordt gebruikt, 
een echt jóóds begrip vertolkte, dat ook alleen maar joodse associaties 
kon wekken. Wijlen professor De Zwaan placht er altijd op te wijzen dat 
iemand, die geheel en al geboren en getogen was in de taalsfeer der hel
lenistische wereld, bij het woord 'christos' de zonderlingste gedachten 
moest krijgen. Zo iemand kende het gebruik van koningen te 'zalven' 
niet, maar nog minder wist hij wat de 'gezalfde des Heren' in de ge
dachtenwereld van Israël betekende: de koninklijke 'vicaris' van de God 
van Israël bij Zijn volk op aarde. Een Griek of Romein hoorde, aldus 
De Zwaan, alleen maar een grieks verleden deelwoord dat zoiets als een 
'gepommadeerde meneer' aanduidde. Daar ging in zijn gemoed bepaald 
geen diepe verwachting bij trillen! Reeds bij dit ene voorbeeld vallen ons 
dus twee dingen op: het eigen karakter van het nieuwtestamentisch ge
tuigenis en tegelijk het volledig joodse karakter daarvan. Het getui
genis van het Nieuwe Testament was en is, in oorsprong en strekking, al
leen als een eigensoortig joods getuigenis verstaanbaar; los van het Oude 
Testament en van het Jodendom - van die tijd èn van onze tijd - had 
het en heeft het géén zinvolle inhoud. Het getuigde en getuigt op zeer 
bepaalde wijze van de profetische 'vervulling' van Mozes en d~ profeten. 
Die 'vervulling' doelde echter niet op een betrokken worden van Israël bij 
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een 'universeel wereld-burgerschap', maar veeleer omgekeerd: op een be
trokken worden van de volkerenwereld bij het 'burgerschap van Israël'. 

DE WERELD DER VOLKEREN 

Paulus' komst naar Macedonië en Griekenland viel omstreeks het jaar 
51, zijn gedwongen tocht naar Rome tussen 60 en 62, zijn vermoedelijke 
martelaarsdood tussen 64 en 67. In het jaar 66 brak de reeds lang drei
gende oorlog tussen Joden en Romeinen uit, die in 70 eindigde met de val 
en verwoesting van Jeruzalem. 
Deze paar jaartallen alleen al maken duidelijk, dat hij leefde en werkte 
in een gistende, geladen tijd, vlak voordat het dreigende conflict tussen 
'Joden en Grieken' uitbrak, als een late herhaling van de Maccabeeën
strijd. De dichters der niet-joodse wereld, vooral die van het romeinse 
keizerlijke hof, hadden verkondigd dat er voorgoed een zegenrijk vre
destijdperk was begonnen, nu de romeinse legioenen overal rondom de 
Middellandse Zee de orde en rust van de 'pax romana' hadden gebracht. 
Maar de joodse gemeenschappen waren van geheel andere gevoelens ver
vuld, in Palestina zowel als in de diaspora. Reeds decenniën voor onze 
jaartelling leefden er, behalve bij andere 'gepacificeerde' volken als bij
voorbeeld de Galliërs, vooral bij de Joden allerlei bevrijdingsverwach
tingen. Steeds meer gegevens wijzen daarop. De in de woestijn van Ju
dea ontdekte rollen geven er duidelijk blijk van, hoe er joodse groepe
ringen waren, die zich in de eenzaamheid voorbereidden op een apoca
lyptische eindstrijd tussen 'de kinderen des lichts en de kinderen der duis
ternis'. Anderen, men noemde ze 'sicariërs' of 'zeloten', trokken zich niet 
in de woestijn terug, maar maakten als partisanen midden in het pale
stijnse dagelijkse leven reeds een begin met die eindstrijd door aanslagen 
op de romeinse bezetters. De procurator Pontius Pilatus heeft een reeks 
van zulke 'lestès' (geen 'moordenaars' maar joodse vrijheidsstrijders!) 
laten executeren; twee van hen tegelijk met Jezus van Nazareth. Groe
peringen als die der 'Farizeeën' en der 'Sadduceeën' gaven weer andere 
en zelfs tegengestelde antwoorden op dezelfde vraag naar de joodse iden
titeit: de vraag of de politieke identiteit van de geestelijke afhing of 
omgekeerd. De Farizeeën zeiden het eerste, de Sadduceeën dachten het 
laatste en 'collaboreerden' daarom met de Romeinen. Men zou de 'Fari-
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zeeën' het best kunnen typeren als een 'orde' waarvan de leden zich oe
fenden in een priesterlijke joodse levensstijl. Hun naam ging terug op een 
woord 'paroesch', 'afgezonderd', dat in oude joodse geschriften al ge
bruikt werd voor het 'afgezonderd', heilig zijn van God en Zijn volk. 
Binnen het joodse volk hadden die 'paroeschiem' de 'heiliging door de 
geboden' in een bijzondere zin op zich genomen. Ze hadden een leken
orde gesticht, die onder andere het vrijwillig aanvaarden van rituele 
verplichtingen door niet-priesters bevorderde, een soort 'algemeen pries
terschap der gelovigen' dus. Zij dachten daarbij tevens het meest voor
uitziende en waren daarom onder het volk zeer gezien, in tegenstelling 
tot de 'Sadduceeën', die zowel religieus als politiek conservatief en reac
tionair dachten. Temidden van dèze gistende wereld, waarin het joodse 
volk overal leefde en zijn weg zocht, leefden en predikten ook Jezus en 
zijn apostelen. Hun woorden hielden met deze áárdse situatie verband en 
richtten zich waarlijk niet op een tijdloos bovenzinnelijk heil. Daarom 
keert de term 'gojiem' (volkeren) zowel als het woord 'Grieken', beide 
als aanduiding van die vreemde en dreigende niet-joodse wereld, telkens 
in het Nieuwe Testament terug. Voor 'gojiem' staat dan het griekse 
woord 'etnè', dat men ten onrechte met 'heidenen' pleegt te vertalen. 
Dat woord 'heidenen' herinnert teveel aan de hautaine romeins-christe
lijke term 'pagani' uit later tijd en veroorzaakt daarmee onjoodse èn de
nigrerende gedachten. 'Etnè' moet, naar gelang van het zinsverband, 
hetzij met 'volkeren' hetzij met 'niet-Joden' worden vertaald. Iets derge
lijks geldt ook voor de twee andere woorden, die in het Nieuwe Testa
ment als verzamelterm voor die niet-joodse wereld worden gebruikt: 
'ktisis' en 'kosmos'. 'Verkondig de goede tijding aan de gehele 'ktisis', 
zegt Jezus in Marcus 16 : 15. Dat woord betekent letterlijk wel 'schep
ping', maar ieder begrijpt, dat hier niet de buitenmenselijke schepping 
kan zijn bedoeld maar de mensenwereld. In het voorafgaande vers 
16 : 14 wordt trouwens het woord 'kosmos' gebruikt in de duidelijke be
tekenis van wereld-der-volkeren. Merkwaardig genoeg denken veel le
zers en uitleggers dan toch ineens, dat Paulus bijvoorbeeld in Romeinen 
8 : 22 met het woord 'ktisis' ('de gehele 'ktisis' zucht en is in barenswee
en') op de buitenmenselijke schepping heeft gedoeld: op de dusgenaamde 
'scheur door de kosmos'. Daardoor raakt men echter de hele pointe van 
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deze passage: de verholen messiaanse verwachting van de volkerenwe
reld, kwijt en ontvangt in ruil daarvoor de semi-gnostische voorstelling 
van een zogenaamde 'kosmische' verwachting. 

JODEN EN GRIEKEN 

Wanneer daarnaast in het Nieuwe Testament over 'Grieken' wordt ge
sproken, doelt dat vrijwel nergens alleen of speciaal op de inwoners van 
Griekenland. Bedoeld wordt de gehele omringende niet-joodse wereld 
voorzover die een hellenistisch stempel droeg en Grieks sprak, schreef en 
dacht. Bedoeld worden dus ook de Romeinen, die zeker buiten Rome 
eveneens Grieks spraken en schreven. Overal in de landen rondom de 
Middellandse Zee en in Rome zelf was het Grieks namelijk de enige ver
bindende taal tussen mensen van zoveel verschillende nationaliteiten. 
Men kende en sprak het zelfs in Palestina. Hier moet echter wel herin
nerd worden aan hetgeen, naar men mij vertelde, wijlen professor Edel
koort zijn studenten op het hart placht te binden als hij zei: 'de nieuw
testamentische schrijvers schreven wel Grieks, maar ze dachten in het 
Hebreeuws'. Dat gold namelijk evenzeer voor veel andere Joden, die in 
die tijd wel Grieks spraken en schreven maar 'in het Hebreeuws dach
ten'. Hebreeuws was namelijk als omgangstaal wel verdrongen door het 
Aramees, of het Grieks; maar als liturgische taal in de synagogen bleef 
het in Palestina en in de diaspora zijn onuitwisbaar stempel drukken op 
het joodse denken. Wie geregeld in de synagoge kwam (en dat deden 
niet alleen de Joden, maar reeds lang ook veel niet-Joden, die belangstel
ling voor het Jodendom hadden gekregen), die hoorde week in week 
uit de boeken van Mozes en de profeten in het Hebreeuws voorlezen en 
sprak hebrééuwse gebeden (psalmen!) mee. Dáárdoor leerde hij 'in het 
Hebreeuws denken', al sprak en schreef hij in het dagelijks leven Grieks. 
Men loopt telkens gevaar om bij de lezing van het Nieuwe Testament dit 
simpele feit over het hoofd te zien. Als Jezus en zijn apostelen voortdu
rend verwijzen naar Mozes, de profeten en de psalmen en die bij hun 
hoorders en lezers duidelijk als bekend veronderstellen, realiseren velen 
zich niet, dat er in die tijd nog geen boekdrukkunst, geen bijbelversprei
ding en geen huisbijbels bestonden! De kennis van de Schrift kon men 
alléén maar ontvangen door die geregelde voorlezing in de synagogen. 
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Natuurlijk is het waar, dat in de synagogen buiten Palestina vaak een 
griekse vertaling werd gebruikt (de 'Septuaginta'), maar ongetwijfeld 
vólgde die telkens op de hebreeuwse voorlezing. En zeker waren er in 
de diaspora wel veel Joden en nog meer niet-Joden die weinig of geen 
Hebreeuws meer verstonden, laat staan er in konden denken. Maar dat 
gold zeker niet voor de leerlingen van Jezus en nog minder voor hem
zelf. Hij was opgevoed in Nazareth in een vroom, palestijns joods gezin, 
ontving al vroeg van joodse leraren onderricht (Lucas 2 : 46 vv.) en 
ging geregeld naar de synagoge (Lucas 4 : 16). Velen denken dat hij daar 
geregeld heen ging om te 'prediken', omdat zij zich Jezus niet zo een
voudig en zo menselijk en nederig kunnen voorstellen, dat ze bedenken 
dat hij er juist heen ging voor het regelmatige horen van Mozes en de 
profeten en het meespreken der gebeden en lofzeggingen. Men stelt zich 
zelfs de twaalfjarige Jezus in de tempel liefst voor als een kleine al
wetende onderrichter, in plaats van in de evangelie-vertelling de duide
lijke stijl van het joodse 'lemen' te onderkennen; het verwerven van 
wijsheid door de leraren te horen èn ze te ondervragen. Dusdoende leest 
mera,~ver de duidelijke woorden van de evangelist in vers 52: dat 
Jezus t_?enam in wijsheid en in grootte en in gunst bij God en de men
sen'. 

Hetzelfde geldt echter ook van Jezus' voornaamste 'posthume' leerling 
Paulus. Die was voor het horen van Mozes, de profeten en de psalmen 
ook niet op een griekse bijbelvertaling aangewezen! Helaas doet nog al
tijd in brede kring de onjuiste mening opgeld, dat hij pas als jongeman 
voor joodse studie bij Gamaliël naar Jeruzalem kwam, maar eerder als 
kind, dus in de gevoeligste jaren, opgroeide in de hellenistische sfeer van 
de havenstad Tarsis in Klein-Azië. Jaren geleden heeft professor Van 
Unnik al aangetoond, dat deze mening geheel ongegrond is: de bewoor
dingen van Handelingen 22 : 3 betekenen, dat Paulus reeds als klein 
kind in Jeruzalem is grootgebracht en vervólgens daar ging studeren 
bij Gamaliël. Van kindsbeen af heeft hij dus al 'in het Hebreeuws leren 
denken', al heeft hij later ook Grieks leren spreken en schrijven, en wel 
zo goed, dat hij als jood 'voor de Grieken een Griek kon worden'. Hoe 
had hij anders een brugfiguur tussen Joden en niet-Joden, een 'leraar der 
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volkeren' (1 Timotheüs 2 : 7), ja zelfs een 'gezant (apostolos) ván die vol
keren' (bij zijn volk) kunnen worden? (Romeinen 11 : 13). 

DE VIJANDSCHAP VERNIETIGD 

In Efeziërs 2 : 16 ziet Paulus de messiaanse betekenis van Jezus gelegen 
in het 'vernietigen van de vijandschap' tussen Joden en niet-Joden. Zo 
en dáárin geschiedde beider verzoening met God. Dat is geen eigensoorti
ge gedachte van deze brief alleen. Ze vormt veeleer de vooronderstelling 
van al de andere brieven van Paulus: met name de brief 'aan de Romei
nen' is volledig vanuit deze gedachte opgebouwd. De messiaanse verzoe
ning geschiedde volgens het Nieuwe Testament en dat geheel in de lijn 
van het Oude Testament, op het religieus-politieke, het áárdse vlak. 
Althans was dat nog kenmerkend voor de tijd van het Nieuwe Testament 
zelf. De in het latere Christendom te constateren neiging om het boven
aardse moment in de messiaanse verzoening zeer veel sterker te accen
tueren dan het aardse aspect is een duidelijke afwijking daarvan. Het 
was bepaald geen gelukkige ontwikkeling, dat Jezus' messianiteit een veel 
meer metafysisch dan historisch-bevrijdend karakter kreeg. Messiaanse 
titels die aan Jezus gegeven waren, als 'Christus', 'Zoon Gods' en 'Heer', 
verloren toen geheel hun joodse, aardse klank en kregen een bovenna
tuurlijke, bovenmenselijke betekenis. Zo kon dan ook de onjoodse en 
ook overigens aanvechtbare gedachte ontstaan, dat de 'kurios' -titel aan 
Jezus was gegeven om hem te identificeren met 'Jahwe'. Diens naam 
was immers, zo bedacht men, in de Septuaginta ook met 'Kurios' weer
gegeven. Men bedacht te weinig, dat dit woord juist géén weergave van 
'Jahwe' was, maar een vertaling van het vervàngingswoord 'adonai', dat 
diende om géén Godsnaam te hoeven uitspreken! 'Kurios' was evenals 
'adonai' een eerbiedswoord, ontleend aan het mènsenleven; het werd ge
bruikt voor iedere figuur aan wie iemand respect wilde betonen. In de 
mysterie-religies was het inderdaad een titel voor de stervende en her
rijzende mysteriegod. Maar de eerste Christenen waren Joden! Zij aan
baden geen mysteriegod, maar geloofden en gehoorzaamden een aardse, 
nu bij God verheerlijkte, heer en meester, die veel krachtiger dan Abel 
tot hent 'nog sprak nadat hij gestorven was' (Hebreeën 11 : 4; 12 : 24). 
Diens messiaanse betekenis was nu nog wel voor de meesten verborgen, 
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maar zou op Gods tijd volledig openbaar worden. Over deze joodse 
'mens-van-God' Jezus vertelden zij niet een mysterie-verhaal dat zich 
afspeelde in een tijdloze sfeer. Zij gaven een bewogen, ja, navrant re
laas van een historische executie onder het romeinse bewind van de ge
hate Pilatus en het joodse bewind van de gehate Annas en Kajafas. Als 
dit relaas niet uit een joods-profetische aandrift was ontstaan, zou het 
geheel anders zijn verteld. Nu legde men de éérste verantwoordelijkheid 
op de eigen joodse leiders en het eigen joodse volk en sneed, evenals de 
profeten, allermeest in eigen vlees. Dat was een trek die juist ook de oud
testamentische, profetische geschiedschrijving kenmerkte. Daarom bleef 
het, door alle misvattingen heen, toch een verhaal over de onder Pontius 
Pilatus gekruisigde Jood Jezus! Het sterven van deze 'tsaddik' (Mattheüs 
27 : 19; Lucas 23: 47) was niet diepzinnig of bovennatuurlijk, maar bleek 
wel een 'kracht ter bevrijding' (Romeinen 1 : 16) te zijn om Joden en niet
Joden tot berouw en omkeer te brengen; hen met elkaar en zo met God te 
verzoenen, en hen in een nieuw verbond van Israël en de volkeren te 
doen geloven en leven. 

DE LATERE 'KERK' NO G EEN JOOD SE 'GEMEENTE' 

Waardoor is het toch zo moeilijk geworden om dit joodse karakter van 
het nieuwtestamentische getuigenis te onderkennen? Een antwoord kan 
worden gevonden bij de volgende overwegingen. 
In Qumran, in het steppe-oeverland van de Dode Zee kwam, zoals men 
weet, sinds 1947 een gehele 'bibliotheek' aan het licht, afkomstig van een 
joodse 'secte', die zich al geruime tijd voor onze jaartelling daar in de 
woestijn van Judea had teruggetrokken. Men ontdekte in de buurt bo
vendien de ruïne van een 'klooster' met bijgebouwen en zelfs twee be
graafplaatsen. Vooral dat laatste wees op een bewust langdurig verblijf. 
Deze Joden bleken gedachten en gewoonten te hebben gehad, waarvan 
Joden noch Christenen tevoren hadden gedacht dat die joods konden 
zijn. Alleen al het feit dat ze een strenge 'kloosterorde', met celibaat en 
al, hadden gevormd, was in elk opzicht verrassend. 
De hierdoor gewekte opschudding was echter voor een groot deel het ge
volg van het feit, dat men het joodse leven rondom het begin van onze 
jaartelling teveel was gaan bezien en beoordelen van uit later tijd. In die 
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latere tijd was er een 'normatief' Jodendom ontstaan, onder leiding van 
de Farizeeën. Deze waren de enigen gebleken, die in staat waren de ca
tastrofe, door de val van Jeruzalem ontstaan, geestelijk op te vangen. Zij 
organiseerden hun volk opnieuw en nu gedisciplineerd rondom een nieuw 
geestelijk heiligdom: de canon van thora, profeten en geschriften. Die 
hebreeuwse canon werd onder hun leiding in de tweede eeuw na Chris
tus vastgelegd en daartegenover werd de uitgebreidere Septuaginta, die 
door de Christenen gebruikt werd, verworpen. Maar niet alleen een 'nor
matief' Jodendom met een 'synagogale' organisatie zonder tempel begon 
te ontstaan. Op andere en tegelijk verwante wijze ontstond een, wat men 
zou kunnen noemen, 'normatief Christendom' met een 'kerkelijke' organi
satie. Het een stond met het ander zelfs in nauw verband. De Farizeeën 
organiseerden hun gemeenten rondom de hebreeuwse 'Tenach' niet alleen 
ter bescherming tegen de hellenistische invloeden, maar ook tegen de 
overmachtige invloed van de groeiende 'Kerk'. Omgekeerd begonnen 
reeds verschillende van de allereerste christelijke 'apologeten' zich niet 
maar af te zetten tegen de hellenistische wereld, maar vaak nog scherper 
tegen de Synagoge. Deze laatste neiging werd in de loop der kerkge
schiedenis zelfs sterker. Dientengevolge kon of wilde men zich al spoedig 
niet meer voorstellen, dat er een tijd was geweest, waarin de huidige 
'Kerk' nog een 'secte' van het jodendom was; een tijd waarin de messia
niteit van Jezus van Nazareth een nog omstreden, ja zelfs een principieel 
nog open kwestie was! In 1 Corinthiërs 12 : 3 echter is bijvoorbeeld nog 
sprake van mensen, die Jezus een 'anathema' noemen tegenover ande
ren, die hem 'kurios' noemen. Die eerste uiting klinkt als een banformule, 
de tweede als een eretitel. Paulus tracht in die situatie zijn lezers een 
aanwijzing te geven hoe zij kunnen beoordelen wat van beide 'in de geest 
van God' is gezegd. 'Niemand, die in de geest van God spreekt, zegt 'een 
anathema is Jezus' en niemand kan zeggen 'kurios is Jezus' dan in 
heilige geest.' 
Veel latere 'normatieve' Christenen hebben zich over deze passage het 
hoofd gebroken. Hoe was het mogelijk, dat er in 'de christelijke gemeen
te van Corinthe' Christenen waren geweest die Jezus 'onder anathema' 
stelden! Men redde zich door te wijzen op het ook overigens zeer aanvecht
bare gehalte van die Corinthische christelijke gemeente. Of men dacht 
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aan een extatische opwinding, waarin sommige Christenen aldaar totaal 
niet meer wisten wat ze zeiden. Deze tekst blijft echter alleen maar moei
lijk zolang wij er van uitgaan, dat daar in Corinthe tegenover de synago
ge(n) reeds een christelijke 'kerk' stond, aan welke 'kerk' een brief over 
haar (kerkelijke) problemen werd geschreven. Als we er van uitgaan, dat 
zich in het Corinthe van die tijd het latere schisma tussen 'de' Synagoge 
en 'de' Kerk op z'n hoogst pas aankondigde, zien wij in deze tekst nog een 
strijd over Jezus' messianiteit weerspiegeld, die in de jóódse gemeenschap 
te Corinthe was ontstaan. Die messianiteitsvraag, een primair-joodse 
kwestie, riep blijkbaar felle tegenstellingen op en bracht in die joodse 
gemeenschap vooral belangstellende niet-Joden, de 'proselieten' en 'god
vrezenden', in grote geestelijke verwarring. In die verwarring tracht Pau
lus hun, met een zeer behoedzame formulering, de weg te wijzen. Hij 
hield zich waarlijk nog niet met 'kerkelijke' problemen bezig, maar met 
joodse. 
In Handelingen 28 wordt verteld over Paulus' aankomst als gevangene in 
Rome. Paulus ontbood, zegt Lucas (28 : 17 vv.), de leiders van de jóód
se gemeenschap bij zich om hun een verklaring te geven van zijn beroep 
op de keizerlijke rechtbank. Hij was (blijkens de volgende verzen) be
vreesd, dat hij door brieven of afgezanten (broeders!) uit Jeruzalem 
vooringenomen waren geraakt. Ze zeggen hem echter dat er niets is ge
stuurd en ook niemand is gekomen. Wel willen zij, nu hij er toch is, over 
de 'sekte' of 'stroming' in het Jodendom waartoe hij behoort, nader wor
den ingelicht. Zij weten alleen maar dat die 'overal (in de joodse wereld) 
tegenspraak ondervindt.' En dan 'ontaardt', zo men wil, die latere sa
menkomst in een heftige intern-joodse discussie, waarin vooral door 
Paulus geen zoetgevooisde termen gebruikt worden; hij blijkt wat dat be
treft de hartstochtelijke Jood onder de ] oden gebleven te zijn, die hij als 
jongen al was. 
Over deze passage heeft men zich eveneens het hoofd gebroken. Hoe was 
het mogelijk, dat die joodse leiders of wel Lucas konden doen alsof er 
te Rome nog geen christelijke gemeente was, terwijl Paulus zelf al enige 
jaren eerder aan die gemeente de 'brief aan de Romeinen' had gezonden? 
Men bedacht toen, dat dit wel zou samenhangen met de 'theologie van 
Lucas', of met diens behoefte om 'zijn held Paulus' als stichter van het 
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Christendom te Rome voor te stellen; historische waarde mocht men aan 
zijn tekening natuurlijk niet hechten. Aldus tegenwoordig vooral som
mige duitse exegeten. Het is duidelijk, dat ook deze moeilijkheid in rook 
opgaat wanneer wij er van uitgaan, dat ook te Rome hoogstens pas een 
conflict dreigde, maar zich nog geen definitief schisma had voltrokken. 
De latere 'Kerk' te Rome was tevoren nog slechts een der vele 'gemeenten' 
binnen de grote joodse gemeenschap te Rome. Dat heeft natuurlijk tot 
consequentie, dat wij die beroemde brief van Paulus naar Rome - en 
niet alleen die brief - op een wat andere wijze moeten lezen dan als een 
christelijk geschrift in de làtere, kerkelijke, zin des woords. 

EEN WERELDWIJD MESSIAANS VERBOND 

Men heeft opgemerkt dat er bij het begin onzer jaartelling in het Impe
rium Romanum een zo groot aantal Joden woonden, dat dat onmogelijk 
alleen een gevolg kan zijn geweest van procreatie of van emigratie. Het 
moet vooral zijn veroorzaakt door een veelvuldig overgaan van niet-Jo
den met hun gezinnen tot de joodse gemeenten. Dat 'proselietisme' begon 
immers al geruime tijd voor onze jaartelling. Het is dan ook waar
schijnlijk, dat daardoor reeds veel joodse diaspora-gemeenten zelfs in 
meerderheid bestonden uit niet-Joden van afkomst. Met een dergelijke 
samenstelling van de jóódse gemeenschap in Rome hing het kennelijk sa
men, dat Paulus in zijn brief 'aan de Romeinen' zich eerst tot Joden en 
daarna tot niet-Joden van afkomst richtte. Dat betekende waarlijk niet, 
dat er naar zijn mening in Rome pas nu een ontmoeting en spanning 
tussen Joden en 'Grieken' was ontstaan. Hij gaat in deze brief heus 
niet in op recente puzzles van een klein 'christelijk' groepje, maar op 
de grote reeds lang ook in de joodse gemeenschap van Rome zich voelbaar 
makende botsing tussen Joden en niet-Joden! Uit Romeinen 15 blijkt, 
dat hij visionair een wereldwijd messiaans verbond zag aanbreken 
tussen beide werelden, waarin beide elkaar als zodanig mochten 
aanváárden (Romeinen 15 : 7). Hij schrijft, dat de messias een dienst
knecht der besnijdenis is geworden om de belofte aan lsraëls vaderen 
waar te maken en nu de volkeren God zijn gaan verheerlijken vanwege 
de barmhartigheid. Waar Gods naam onder de volkeren begint geprezen 
en geloofd te worden (vers 12) gaan deze zich dus met Gods volk Israël 
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verheugen. Het zinvolle onderscheid tussen beide zag hij daardoor niet 
uitgewist worden, maar wel de onvruchtbare en valse tegenstellingen. 
Dat blijkt ook uit het voorafgaande hoofdstuk 14. Hij schrijft daar over 
het sabbatsgebod en de spijsgeboden en zegt, dat de een (de Jood) de ene 
dag boven de andere stelt, maar de ander (de niet-Jood) alle dagen ge
lijk stelt. Eenzelfde verschil bestaat er ter zake van het eten van off ervlees 
uit de tempels te Rome. De een (de niet-Jood) doet het; de ander (de 
Jood) laat het na. Hij zegt nu niet: 'wèg met dat nutteloze verschil' maar; 
'een ieder zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd'. 'De een oordele 
de ander niet; de ander minachte de een niet'. 
Van hieruit kan men de opzet van de gehele brief duidelijk onderkennen. 
Na een inleiding volgt een acht hoofdstukken lang pleidooi bij de Joden, 
Gods volk, voor de 'Grieken', de volkeren. Hij wordt daarin als 'afge
vaardigde der volkeren' (Romeinen 11 : 13!) niet moede erop te wijzen 
- en dat was legitieme joodse leer - dat de God van Israël, omdat Hij 
één is, ook de God der volkeren is. Hoe zeer ook ten onder gehouden in 
afgoderij en ongerechtigheid wordt zijn almacht toch in die volkeren
wereld gekend en zijn gerechtigheid gezocht en verwacht. In zijn zoge
naamde 'bestrijding van de thora', die vooral in deze hoofdstukken aan 
de dag schijnt te komen, vecht Paulus dus niet de thora als thora aan. 
Hij zegt integendeel, dat de thora heilig en goed is (Romeinen 7 : 12). 
Hij polemiseert alleen tegen wat hij noemt 'de thora van de zonde en de 
dood' (Romeinen 8 : 2). Daarmee bedoelt hij kennelijk een in de niet
joodse wereld verkeerd gebruikte, en dus de dood werkende thora. 
Daartegenover stelt hij de thora, zoals zij voor Israël en de volkeren is 
bedoeld: als 'thora van de adem des levens' (Romeinen 8 : 2). 
Daarop gaat hij in hoofdstuk 9-11 het omgekeerde doen: de 'volkeren', 
de 'Grieken', de niet-Joden, tot respect oproepen voor Gods volk Israël 
en voor de wijze, waarop de God van Israël onder de volkeren met zijn 
volk omgaat. Dan volgt een aantal conclusies voor een messiaans samen
leven van Joden en niet-Joden in wederzijds respect en gezamenlijke le
vensopbouw. 
Deze brief werd ongetwijfeld wel aan een klein aantal mensen bin
nen de joodse gemeenschap te Rome gezonden. Maar het was Paulus' be
doeling allerminst, om deze groep daar als een soort 'tegen-synagoge' 



WENDING 

te helpen functioneren. Al kon hij niet meteen alle Joden bereiken, laat 
staan alle niet-Joden, in de opvallende adressering aan 'allen die te Ro
me beminden Gods en geroepen heiligen zijn' (Romeinen 1 : 7) kwam 
reeds meteen zijn intentie, ja, zijn droom tot uitdrukking: een ontmoeting, 
een verzoening tussen Joden en Grieken, een wereldwijd verbond tussen 
Gods volk en de volkeren. Waar de latere 'Kerk' toen nog een - zij het 
omstreden - stroming binnen het Jodendom vormde, is dus in het Nieu
we Testament het woord 'ekklesia' nog een griekse vertaling van 'kahal' 
of 'kehilla' (joodse gemeente). In het Oude Testament werd 'kahal' eerst 
gebruikt voor de 'volksvergadering' der kinderen Israëls in de woestijn. 
Later ging men het ook in het meervoud gebruiken: die 'kahal' was er 
toen op meer plaatsen. Zo heeft men alleen al in de stad Rome, bij 
een recent hernieuwd onderzoek van de joodse catacomben aldaar, mins
tens dertien vormen van die joodse 'kahal' ( dertien joodse 'ekklesiai' 
dus) omstreeks het begin onzer jaartelling kunnen onderkennen. Omdat 
dat zélfde enkelvoud - en - meervoud in het nieuwtestamentische ge
bruik van 'ekklesia' zichtbaar wordt, kan men het niet stellen tegenóver 
'hairesis' (secte) en het zeker niet reeds met 'kerk' vertalen. Natuurlijk 
zullen ook die leden ener joodse gemeenschap, die in Jezus als messias 
geloofden wel hun eigen 'ekklesia' hebben gevormd. Ze werden dan toch 
bij die ene joodse gemeenschap gerekend, met name door de romeinse over
heid. Natuurlijk hebben ze zich door inzichten en gebruiken ('doop' en 
'avondmaal') onderscheiden. Zelfs waren er in de verschillende plaatsen 
verschillend-'gekleurde' Jezus-gemeenten! Dat alles zal tot spanningen 
en botsingen zowel onderling als in de joodse gemeenschappen hebben 
geleid. Een definitief schisma echter tussen 'de' Kerk en 'de' Synagoge 
begon zich pas tegen het eind van de eerste eeuw te voltrekken, met al 
de kwade gevolgen van dien in de eeuwen daarna. 
Tien jaar geleden formuleerde ik het aldus: 'In de evangeliën en 
brieven komt men nog niet dat aparte instituut, dat half-heidens, half
christelijk 'nieuw Israël', later ook Kerk en Christendom genoemd, tegen, 
waar de geestelijke en lijfelijke nazaten van het bijbels Israël tot op de 
huidige dag vreemd tegenover staan en waarbinnen niet-joden op een 
nieuwe, vaak alleen fluisterende wijze hun vreemdheid en zelfs vijand
schap jegens Israël voortzetten. Als in het Nieuwe Testament de 'eccle-
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sia , de uit vervreemding en vijandschap bij elkaar geroepen messiaanse 
gemeente, ter sprake komt, ziet men veeleer een verzoening zich voltrek
ken tussen 'Joden en Grieken', zo goed als tussen mannen en vrouwen, 
heren en knechten, ouders en kinderen. Voor een grondige verheldering 
van de situatie is het daarom nodig, voorzover mogelijk opnieuw te le
ren onderscheiden tussen de joodse en niet-joodse elementen in ons ge
meenschappelijk gegroeide levensbesef. Immers alleen op deze kritische 
wijze kan er weer geloofd worden in en gestreefd worden naar die mes
siaanse ontmoeting en verzoening, dat nieuwe verbond tussen Israël en de 
volkeren, dat reeds in de getuigenissen van het 'Nieuwe Testament' als 
een ergernis en een dwaasheid wordt aangekondigd, geloofd en gehoor
zaamd.' 

Op uitdrukkelijk verzoek van de auteur is zijn eigen schrijfwijze, welke afwijkt 
van de in Wending gebruikelijke voorkeurspelling, gehandhaafd. Redactie. 



K. A. DEURLOO 

de midrasj en het nieuwe testament 

De wijzen uit het Oosten komen niet in Bethlehem bij 'de koning der 
joden' terecht dan via de overpriesters en schriftgeleerden te Jeruzalem. 
Hoe zouden zij - en met hen alle niet-joden tot op de dag vandaag - er 
op een andere manier kunnen komen, namelijk anders dan via ISRAEL, 

van wie niet alleen de aanneming tot zonen, de heerlijkheid, de verbon
den, de wetgeving, de eredienst, de beloften, de vaderen zijn, maar uit 
wie ook de messias is (Romeinen 9 : 4, 5)? 
Christenen die de vraag of het Nieuwe Testament een joods getuigenis 
is onbelangrijk achten, of die het zogenaamde Oude Testament voor pro
blematisch houden, zijn bezig de tak waarop zij zitten door te zagen. De 
kwestie die daarentegen aan de orde behoort te zijn is, of het Nieuwe 
Testament een legitieme voortzetting van het Oude, de eigenlijke bij
bel, is. 
Deze eigenlijke bijbel is niet door christenen, maar door joden getrouw 
bewaard. Van hen hebben christenen hem telkens opnieuw moeten leren 
lezen. Zouden wij ook niet bij hen school moeten gaan om het Nieuwe 
Testament, waarvan de auteurs voor het merendeel zo niet allen joden 
waren, beter te leren verstaan? Het is de oude joodse b~jbelexegese en 
applicatie, de midrasj, die van het leerprogram een der aspecten vormt. 
Wie zich daarin wilde verdiepen wendde zich tot voor kort in de eer
ste plaats tot de overrompelend bonte wereld van talmoed en midrasj. 
De talmoed vormt op zich zelf een hele literatuur, de neerslag van vele 
eeuwen joods leven, zoals die is vastgelegd in de discussies van honder
den rabbijnen uit de eerste vijfhonderd jaar der christelijke jaartelling. 
Hun aandacht was primair gericht op de 'Halacha', het wijzen van de 
weg die men gaan moet om de thora, de 'Wet van Mozes', die een wet 
des levens is, ook metterdaad te leven. De 'Halacha' is als het ware de 
trait d'union tussen de geschreven wet en de concrete situatie waarin 
men verkeert; ze is dus beweeglijk, eist voortdurende aanpassing en on-
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danks alle constanten blijft zij gestadig evolueren, ook nadat de Babylo
nische talmoed in ongeveer 500 n. C. is af gesloten. Het gezag van de 
thora strekte zich uit tot alle terreinen des levens, zodat men zich niet 
moet verwonderen dat er in de talmoed naast religieuze en juridische 
ook natuurwetenschappelijke, astrologische, medische en vele andere za
ken te ber,de worden gebracht. 
Van de 'Halacha' onderscheidt men ,de 'Agada', de 'vertelling' die, of
schoon ook in de talmoed tegenwoordig, vooral in de 'midrasj', de exe
getische literatuur, is aan te treffen. In de 'Adaga' wordt een meer po
pulaire, speelse toon aangeslagen. Rabbijnen waren ook predikers, die de 
gemeente wisten te boeien met gelijkenissen, fabels, historische gebeurte
nissen. Zij parafraseren het bijbelverhaal met allerlei uitbreidingen, ver
sieringen en associaties om hun leer op het volk over te dragen. Het 
spreekt vanzelf dat voor moderne lezers de agadische gedeelten uit de 
rabbijnse literatuur het meest fascinerend zijn. Maar bovendien is de 
'Agada' voorzover het de uitleg van bijbelse verhalen betreft van emi
nent belang, omdat haar thema's vaak reeds vorm hebben gekregen in 
de periode tussen het ontstaan van het Oude en het Nieuwe Testament. 
Tussen deze periode en de wereld van talmoed en midrasj ligt namelijk 
een zekere cesuur, waarna het jodendom een bepaald stempel heeft ge
kregen. 

DE FARIZEEEN 

De beweging der 'Farizeeën' vormde een der vele verschijningsvormen 
van het joods-religieus leven uit de tijd van het ontstaan van het Nieu
we Testament. Men doet er goed aan, alle kwalijke associaties die de 
aanduiding 'Farizeeën' nog steeds oproept, uit zijn gedachten te bannen, 
want men zou hen veeleer kunnen kenschetsen als de besten onder hun 
tijdgenoten. Het is niet juist, dat zij toen reeds de allesbeheersende groep 
in Palestina waren, zoals de lezer van het Nieuwe Testament geneigd is 
te denken. Hoewel zij wel reeds zitting hadden in het Sanhedrin, vorm
den ze ,daarin geen meerderheid. Ook in het proces tegen Jezus hadden 
niet zij, maar de Sadduceesgezinde priesterschap een beslissende stem. 
Eerst na het jaar 70 n. C. begint hun allesomvattende invloed: in de .ge
weldige crisis van het jodendom, als de opstand tegen Rome is neerge-
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slagen, Jeruzalem is ingenomen en de tempel verwoest, als aan de Sad
ducees-priesterlijke heerschappij voorgoed een einde is gemaakt, zijn het 
onder de vele religieuze groepen in Palestina de Farizeeën, die in staat 
blijken te zijn de schok op te vangen en een nieuwe orde op zaken te 
stellen. 
Onlosmakelijk is aan deze grootse geestelijke prestatie de naam van Jo
chanan ben Zakkai verbonden, over wie wordt verteld, dat hij zich na 
het hopeloze van de situatie tijdens de belegering van Jeruzalem te heb
ben ingezien, door zijn leerlingen als een dode op een baar de stad uit 
liet smokkelen, om zich vervolgens naar het leger van Vespasianus te be
geven, aan wie hij met de woorden 'Vive domine imperator' het keizer
schap voorspelde. Na vervulling van zijn woorden mocht Jochanan een 
verzoek doen aan Vespasianus, waarop hij vroeg om Jamnia en de ge
leerden die daar wonen. Historisch is het in ieder geval juist, dat van
uit dit plaatsje onder Jochanans leiding de grote restauratie en uni
formering van het jodendom is geïnaugureerd, die in de komende eeu
wen zo indrukwekkend gestalte zal krijgen in de literatuur van talmoed 
en midrasj. De keerzijde van deze gebeurtenissen is, dat men andere re
ligieuze groepen niet meer aan bod kon laten komen. Hun geschriften 
werden in de rabbijnse literatuur eenvoudig doodgezwegen. Sommige 
daarvan zijn via christelijke overlevering en bewerking bewaard geble
ven. Juist door de grote consequentie van het rabbijns-farizese jodendom 
in het uitschiften van andere tradities, konden de vondsten in Qumran 
en de ontdekking van de secte, die daar geleefd heeft, zo sensationeel 
zijn. 

H E T 'M I D R A S ] - G E N R E' 

Het ligt voor de hand, dat de activiteit der Farizeeën zich allereerst uit
strekte tot wat de praktijk van het leven raakt, tot de 'Halacha'. Wie 
wil doordringen tot het veelkleurige jodendom van v66r het jaar 70 mag 
dus verwachten, zijn moeite eerder beloond te zien als hij zich tot het 
agadische materiaal wendt. Met name in de 'TARGOEM' zijn blijkbaar 
veel exegetische tradities in oude vorm geconserveerd. 
Toen in Palestina het Hebreeuws als volkstaal door het Aramees - de 
taal die ook Jezus sprak - werd verdrongen, ontstond de behoefte de 
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bijbelse tekst, die uiteraard in het Hebreeuws gereciteerd werd, voor de 
gemeente in het Aramees te parafraseren, uit te leggen en toe te passen. 
Deze bezigheid is de bakermat geweest van 'targoem' in zijn verschillen
de vormen: van een vertaling-met-uitbreiding van de onder·delen van de 
bijbelse tekst tot een volledige, hervertelde bijbelse geschiedenis. 

Door verschillende ontdekkingen is in de laatste decenniën de aandacht voor 
het complexe verschijnsel van de 'targoem' sterk toegenomen. Vooral de 'tar
goem' van het Palestijnse type staat in nieuwere onderzoekingen in het middel
punt der belangstelling. De bekendste vorm daarvan, de Targoem Pseudo-Jona
than, die ook in de huidige rabbijnen-bijbels is opgenomen, heeft een lange 
geschiedenis gehad. Paul Kahle wees bijvoorbeeld op twee plaatsen die uit ge
heel verschillende tijden stammen. Bij Genesis 21 : 21 worden Adisja (A'isja) en 
Fatima, echtgenote en dochter van Mohammed, als vrouwen van Ismaël ver
meld, hetgeen niet eerder dan in de 7 e eeuw kan zijn toegevoegd. Bij Deutero
nomium 33 : 11 wordt daarentegen een opmerking naar aanleiding van Johan
nes Hyrcanus (134-104 v. C.) gemaakt, die contemporain moet zijn! Bij het on
derzoek naar oude tradities en het bepalen van de daartoe te gebruiken metho
den hebben zich vooral Renée Bloch en Geza V ermes verdienstelijk gemäakt. 
Door synoptische vergelijking van verschillende verwante overleveringen en 
door gebruikmaking van dateerbare getuigen buiten directe rabbijnse overleve
ring, zoals Josephus, Pseudo-Philo, Pseudepigrafen, het Nieuwe Testament, kwa
men zij tot de conclusie dat de periode van exegetische creativiteit reeds eeuwen 
voor het begin der christelijke jaartelling moet hebben ingezet. 

De 'targoem' kan men 'midrasj' in de meest eigenlijke zin van het 
woord noemen. Behalve als aanduiding van een groep rabbijns-farizese 
verzamelwerken op het .gebied van de exegese, betekent dit woord name
lijk in de oorspronkelijke zin: de activiteit van het onderzoeken van de 
Schriften en wel in de eerste plaats van de thora. Betreft dit de meer 
legislatieve delen van de Schrift, dan spreekt men van 'midrasj hala
cha'; gaat het om de verhalende partijen, dan gebruikt men de omschrij
ving 'midrasj agada'. 
Overal stuit men immers op tegenspraken en eigenaardigheden, die om 
verklaring vragen. Om een voorbeeld te noemen: waarom wordt Izaäk 
niet genoemd als Abraham zich na het offer naar zijn knechten begeeft? 
(Genesis 22 : 19) De 'targoem' beantwoordt die vraag door te vertellen, 
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dat engelen uit de hemel hem opnamen en voerden naar de leerschool 
van Sem, waar hij drie jaar vertoefde. 
In de Schrift zelf echter kan men de beoefening van het midrasj-.genre 
ook al opmerken. Het boek Kronieken, waarvan de naam bij ons associa
ties wekt die in een geheel andere richting gaan, biedt reeds verschillen
de voor de latere midrasj karakteristieke werkwijzen, zodat men het kan 
typeren als een 'midrasj' op Samuël en Koningen. Het boek is geschre
ven in de tijd van de restauratie van de tempelcultus na de ballingschap. 
In verband daarmee worden de gegevens geactualiseerd. Vandaar dat 
de verteller zijn schijnwerper vooral richt op de twee koningen in Israëls 
geschiedenis, die bij de tempelbouw betrokken waren, David en Salomo. 
De eerbied voor deze groten gebiedt hem, hun gestalten ethisch te corri
geren. Bij David moeten de lezers het stellen zonder de menselijk-al-te
menselijke trekken, die hem in het boek Samuël tot zo'n boeiende figuur 
maken. 
Maar ook in de details worden veranderingen aangebracht om duister
heden op te helderen, aanstotelijkheden weg te werken en tegenspraken 
glad te ·strijken. In het boek Samuël treft men bijvoorbeeld naast het ver
haal van Davids overwinning op Goliath de notitie aan 'en Elhanan, de 
zoon van de Bethlehemiet Jaäre-Oregim, versloeg de Gathiet Goliath' 
(2 Samuël 21 : 19). De schrijver van Kronieken brengt de volgende cor
rectie aan: 'en Elhanan, de zoon van Jaïr, versloeg Lachmi, de broeder 
van de Gathiet Goliath' (1 Kronieken 20 : 5). 
Deze midrasj-werkwijze nu van actualisering der geschiedenis, ontwikke
ling en uitbouw van de bijbelse tekst, onder andere door associatie van 
geheel verschillende gegevens, treft men aan in de verschillende stro
mingen van het jodendom voor 70 n. C., dat wil zeggen in de sfeer waar
in het Nieuwe Testament is ontstaan. 

SCHEPPING DOOR WIJSHEID 

Wanneer men in de zogenaamde Fragmenten-targoem Genesis 1 : 1 op
slaat, leest men daar in plaats van 'in den beginne (be-resjith) schiep 
God .. .' de woorden 'door wijsheid schiep God .. .' Deze verandering is 
allerminst willekeurig aangebracht, maar bedoelt een uitleg te zijn van 
het eerste woord van de Schrift en wel op grond van een associatie van 
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Genesis 1 : 1 met Spreuken 8 : 22 (in de vertaling van het NBG): 

'De Here heeft mij (de wijsheid) tot aanzijn geroepen 
als zijn begin (resjith) van zijn wegen 
vóór zijn werken van ouds af.' 

De wijsheid is dus het begin (resjith). Daardoor kan dit woord met het 
eerste woord van de bijbel verwisseld worden. 
Met dit voorbeeld van midrasj-werkwijze raken we aan een omvangrijk 
theologisch thema, dat ook voor het Nieuwe Testament van belang is. 
Jezus Sirach brengt reeds thora en wijsheid met elkaar in verband 
(hoofdstuk 24) en in de veel latere 'Midrasj rabba' geeft deze associatie 
aanleiding tot een uitgebreid uitspinnen van de betekenis van het 
woordje be-resjith 'in den beginne'. De wijsheid Gods: dat is de thora, 
de Wet. Be-betekent niet alleen in, maar ook door, tot of terwille van; 
resjith kan behalve begin ook eersteling betekenen, of met rosj, hoofd, 
in verband gebracht worden. 
Wanneer in de paulinische literatuur gezegd wordt, dat 'Christus de 
wijsheid Gods' is (I Corinthiërs 1 : 24), kan daaruit de volgende chris
telijke midrasj op het woordje be-risjith ontstaan: 

'in Hem zijn alle dingen geschapen ... 
alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen; 
en Hij is vóór alles 
en de dingen hebben hun bestaan in Hem; 
Hij is het hoofd 
Hij is het begin, de eerstgeborene .. .' (I Colossenzen 1 : 15 v.). 

Dat dit voorbeeld van midrasj in de Paulus-brieven niet op zichzelf 
staat, kan iedere lezer allerwege bespeuren. 

In verband hiermee valt nog te wijzen op een verdere ontwikkeling binnen het 
christendom. Uit een oude dialoog tussen een christen en een jood bleven 
deze woorden bewaard: In filio fecit Deus caelum et terram: 'In de zoon 
maakte God hemel en aarde'. Er staat een lange midrasj-ontwikkeling achter de
ze oudchristelijke uitspraak. 

DE NIEUWE MOZES 

Bij het hoofdstuk over de dood van Mozes (Deuteronomium 34) wordt in 
de 'targoem' een opmerking gemaakt, die uiterst veelzeggend is. 'De 
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Stem kwam uit de hemel neer en sprak aldus: Gij allen die in de we
reld zijt binnengekomen, aanschouwt het lijden van Mozes, de Meester 
van Israël, die zich moeiten getroostte zich niet om zichzelf ite beha
gen ... Daarom is Mozes de knecht des Heren'. De bedoeling wordt dui
delijk als men let op het tiende vers van dat hoofdstuk. 'Maar er is nog 
geen profeet opgestaan in Israël, die het Woord van de Heer kende' en 
denkt aan Deuteronomium 18 : 15: 'Een profeet uit uw midden, uit uw 
broederen, zoals ik (Mozes) ben, zal de Heer uw God u verwekken'. Mo
zes staat model voor de messiaanse verlosser, de nieuwe Mozes, die -de 
komende Exodus zal inluiden. Geen wonder, dat juist deze tekst in het 
Nieuwe Testament in verband met Jezus wordt aangehaald (Handelin
gen 3 : 22; 7 : 37) en evenmin, dat Mattheüs zich door het verhaal van 
Mozes in zijn agadische uitwerking laat beïnvloeden bij het schrijven van 
zijn Evangelie. Want 'zoals de eerste verlosser was, zo zal de laatste ver
losser zijn', zegt een latere midrasj. 

De Farao, aldus de 'targoem', was geschokt door een droom, waarin hij 
een weegschaal zag met op de ene schaal het land Egypte en op de an
dere een lam, waarbij de schaal met het lam doorsloeg. Hij liet terstond 
de magiërs roepen de, sterrenwichelaars met J annes en J ambres aan het 
hoofd (die de lezers van het Nieuwe Testament wel kennen uit 2 Timo
theüs 3 : 8. Zij nu voorspelden hem dat in Israël een zoon geboren zou 
worden, die Egypte zou verwoesten. Daaruit kwam tenslotte het bevel 
voort om alle jongetjes der Hebreeën om te brengen. Josephus vertelt 
zelfs, dat het een van de heilige schrijvers is, die de Farao op de hoog
te stelde. 
De 'Farao' in het Mattheüsverhaal: Herodes, wordt ook door magiërs 
- zij het op een andere wijze - ingelicht over de geboorte van 'de 
koning der joden', en schriftgeleerden wijzen de plaats aan waar hij ge
boren wordt! De verdrinking van de zonen in de Nijl vindt een parallel 
in de kindermoord te Bethlehem. 
In de oude 'Agada' wordt er gedroomd, en verschijnt een engel in ver
band met Mozes' geboorte. Mirjam vertelt haar ouders 'ik had een vi
sioen deze nacht. Zie, daar stond een man in linnen gekleed en hij zei 
tot mij: Ga en zeg aan uw ouders: Zie wat u geboren wordt, zal in het 
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water geworpen worden, omdat het water door hem zal verdrogen. Ik 
zal door hem tekenen doen en mijn volk redden' (Pseudo-Philo). 
Iets dergelijks gebeurt ook Amram. Als zijn vrouw zwanger blijkt te zijn 
bidt hij God om hulp. 'En God erbarmde zich over hem en door zijn 
smeekbede vermurwd, verscheen Hij aan hem in zijn slaap'. Aldus wordt 
Amram bemoedigd en krijgt te horen dat er een zoon geboren zal wor
den: 'Hij zal ontsnappen aan hen, die op zijn ondergang loeren, en nadat 
hij op wonderbare wijze zal zijn opgegroeid, zal hij het volk der Hebree
en van de druk der Egyptenaren verlossen' (Josephus). 
Zo krijgt ook Jozef in de droom van de engel te horen, dat Maria een 
zoon zal baren die Jezus zal heten: 'Want Hij is het, die zijn volk zal 
redden van hun zonden' (Mattheüs 1 : 21). Hij wordt gewaarschuwd in 
de droom, opdat het kind aan Herodes, die het wil ombrengen, kan ont
snappen (Mattheüs 2 : 13). Niet voor niets vlucht Jozef juist naar Egyp
te, opdat over deze nieuwe verlosser het woord van de profeet in ver
vulling kan gaan: 'Uit Egypte heb ik mijn Zoon geroepen' (Mattheüs 
2 : 15). 

Als laatste moment uit de oude midrasj-traditie over Mozes noemen we 
de scheiding en het hertrouwen van Amram en Jochebed. Na het edict 
van Farao, dat de kindermoord inhield, gaf Amram ('een rechtvaardi
ge') zijn volk het goede voorbeeld door van zijn vrouw te scheiden en 
geen kinderen meer te verwekken. Hem wordt duidelijk gemaakt, dat hij 
zijn vrouw weer 'tot zich nemen' moet, opdat de verlosser van Israël ge
boren kan worden. 
Jozef, die eveneens een rechtvaardige wordt ,genoemd, wil zijn onder
trouwde vrouw wegzenden als hem blijkt, dat zij zwanger is uit de Hei
lige Geest. Maar ook hem wordt bevolen zijn vrouw 'tot zich te nemen' 
- dezelfde terminus technicus - opdat de messias in het huis van David 
geboren zal worden (Mattheüs 1 : 20). 
Niet alleen voor de openingshoofdstukken van het Evangelie naar Mat
theüs, maar ook voor het vervolg is de Mozes-figuur van vormgevende 
betekenis geweest; men denke slechts aan de Bergrede, waarin Jezus als 
een nieuwe Mozes en in de lijn van Mozes (Mattheüs 5 : 17) zijn thora 
geeft. 
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, MIDRASJ VAN MATTHEUS 

Mattheüs gebruikt de 'Agada' over Mozes als motieven, die stellig in zijn 
verhaal anders functioneren dan in hun oorspronkelijke context, maar 
die toch ook - omdat Mozes model staat voor de verwachte messias -
zeer zinvol verwerkt worden. 
Daarnaast beoefent hij echter het midrasj-procédé in allerlei vormen 
ook op directe wijze, zoals onder andere in de toepassing van zijn oud
testamentische citaten. Interessant in verband met het voorgaande is zijn 
toepassing van twee teksten uit de Bileam-geschiedenis. Bileam, die wel 
geldt als de 'vader der magiërs', figureert in latere tradities als een der 
raadgevers van Farao. In zijn eerste spreuk (Numeri 23 : 7) zegt hij: 'Uit 
Aram voerde mij Balak, Moabs koning, uit de bergen van het Oosten'. 
Ook Mattheüs laat zijn magiërs uit 'het oosten' komen (vers 1). De reden 
daarvan is het spel met de andere tekst, die van oudsher als een mes
siaanse voorzegging heeft gegolden. In zijn vierde spreuk zegt Bileam: 
'Een ster gaat op ui,t Jacob 
een scepter rijst op uit Israël (Numeri 24 : 17). 
Deze woorden werden later door rabbi Akiba toegepast op Simon bar 
Kochba ('de sterrenzoon'), de leider van de opstand tegen Rome van 
132-135, die eigenlijk Ben Kosiba heette. Men denke ook aan Openbaring 
22 : 16 waar Jezus 'de blinkende morgenster' wordt genoemd. Voor 
Mattheüs nu werd dit vers de kiem van een heel verhaal over de 'koning 
der joden' en 'zijn skr', waarin verschillende motieven, die reeds een 
associatief verband met elkaar hebben, soepel dooreen wor,den geweven. 
Op dezelfde wijze wordt het woord uit Hosea 11 : l: 'Uit Egypte heb ik 
mijn zoon geroepen' aanleiding tot het verhaal over de vlucht naar Egyp
te, dat evenzeer een gave verbinding vormt met het thema van de 'nieuwe 
Mozes'. 
Zo kan men bij Mattheüs allerlei vormen van midrasj vinden tot bijvoor
beeld de zeer extreme uitwerking van Zacharia 9 : 9 toe, waarbij niet al
leen de ezel, waar de zachtmoedige koning op rijdt, maar ook het in het 
parallellisme genoemde 'veulen' in de geschiedenis van de intocht in Je
ruzalem een rol speelt (Mattheüs 21 : 7) ! 
Deze voorbeelden geven er een indruk van, hoezeer het Evangelie naar 
Mattheüs, en dat geldt mutatis mutandis van het gehele Nieuwe Testa-
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ment, thuis hoort in de joodse sfeer. Wij zeiden in het begin, dat de wij
zen uit het oosten niet bij de koning der joden te Bethlehem terecht kwa
men dan via de overpriesters en schriftgeleerden te Jeruzalem. Het is in 
dit verband wel aardig om er op te letten, dat zij van hen daarbij een 
midrasj-achtige aanwijzing kregen! In het citaat Micha 5 : 1, dat Mattheüs 
hun in de mond legt, zijn namelijk enkele kleine wijzigingen aan
gebracht. Hij laat hen bijvoorbeeld zeggen dat Bethlehem 'geenszins de 
minste is onder de leiders (in plaats van geslachten) van Juda', een ver
andering, die berust op een andere leeswijze van het betreffende He
breeuwse woord. 
Het is midrasj waarmee de wijzen in Jeruzalem geïnformeerd worden. 
Zo is ook voor moderne lezers het midrasj-genre een van de aspecten 
van het Nieuwe Testament, waarvoor zij bij joden in de leer zullen moe
ten gaan. 



PROF. DR. M. A. BEEK 

de vondsten bij de dode zee en hun betekenis 
voor jodendom en christendom 

CONTROVERSEN 

De handschriften van de Dode Zee hebben de bijbelwetenschap met ken
nis verrijkt en tegelijk een aantal kwesties opgeroepen, die voorlopig in 
discussie zullen blijven. Deze discussie heeft tot inzet de verhouding tussen 
de gemeenschap van Qumran en de oudste christelijke gemeente. De ori
ginaliteit van het christendom en de unieke betekenis van de figuur van 
Jezus zijn in het geding gebracht en hebben aanleiding gegeven tot felle 
controversen. Hoe gepassioneerd het daarbij toegaat kan men aflezen uit 
onder andere de ingezonden stukken in de New Statesman, waarin een 
lezer de volgende limerick plaatste 

Sir, -
How delightful, to be Doctor A. 
And so charmingly able to say 
'All ,these Christians are blind; 
Only I and my kind 
See the Scrolls by the clear light of day'. 

Met Doctor A. is de geleerde John Allegro die in de New Statesman van 
17 december 1965 een artikel had gepubliceerd onder de titel 'The Dead 
Sea Mystery' en de vragende ondertitel 'Have the Scrolls shaken the 
Myth of Jesus Christ?'. Volgens het inderdaad nogal aanmatigend en uit
dagend betoog van Allegro hoorde de traditionele christen geschokt te 
zijn door de nieuwe gegevens. Hij betreurt het dan ook, dat de bestude
ring der handschriften zo beperkt blijft tot de christenen, die in voor
oordelen verstrikt zijn en tot joden, die de christenen liever niet voor het 
hoofd stoten. Deze uitlatingen zijn nogal onbillijk wanneer we bedenken 
dat zij, die met de handschriften als wapen menen het christendom do
delijke wonden te kunnen toebrengen het luidste gerucht maken in de 
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trant van een unitarische dominee uit Amerika wiens werkje over Qum
ran door de uitgever werd aanbevolen met de slogan 'de grootste uitda
ging aan het christendom sinds Darwin'. 
Het is mogelijk, dat in dergelijke kreten een teleurgestelde verwachting 
meeklinkt. Onmiddellijk na de eerste ontcijfering der geschriften werd 
door een vooraanstaande archeoloog als Albright geprofeteerd, dat we 
nu onze inzichten in de oorsprongen van het christendom revolutionair 
zouden moeten wijzigen. Rondom het mysterie van het optreden van Je
zus heeft van den beginne een sluier gehangen, nu zou deze althans ten 
dele opgelicht worden. Daarvan is echter tot heden toe niets gekomen. 
Het enige, wat we mogen zeggen is, da:t we door authentieke bronnen 
geïnformeerd worden aangaande een sekte, die <ten tijde van Jezus onder 
de joden moet hebben bestaan. Wij weten niet onder welke naam de le
den van deze sekte bekend waren en we gaan de veiligste weg wanneer 
we, naar de plaats bij de Dode Zee waar haar gemeenschapshuis werd 
gevonden, spreken van de sekte van Qumran. 

APOCALYPTICI 

Deze sekte heeft haar 'gedragsregels' nagelaten en helemaal verrassend 
zijn deze niet, daar zij verwantschap vertonen me,t datgene wat Flavius 
Josephus in het tweede boek van zijn 'Joodse Oorlogen' over de merk
waardigheden der Essenen mededeelt. Josephus doet alsof hij een tijd
lang bij hen in de leer is geweest maar de confrontatie van zijn berich
ten met het authentieke bronnenmateriaal doet ons daaraan twijfelen. 
Er zijn verschillen ,tussen wat Josephus vertelt en de bronnen, die ,thans 
ter beschikking staan en daarmee zijn de papieren van de grote joodse 
historieschrijver qua betrouwbaarheid wat lager genoteerd. Men hoeft 
zich daarbij niet druk te maken over kleinigheden. Josephus zegt van hen 
'zij vermijden het voor anderen of naar de rechterzijde te spugen', de ge
dragsregels schrijven voor: 'de man die spuugt in het midden van de zit
ting der gemeente zal gedurende dertig dagen gestraf,t worden'. Het gaat 
hier blijkbaar om goede manieren, die in het oude oosterse gezelschap 
niet zonder reden met nadruk onder het oog gebracht worden. Belang
rijk is zulk een variant niet. 
Josephus is wel ingelicht, maar niet van binnen uit. Hij spreekt met be-
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wondering, zoals ook zijn tijdgenoot Philo van Alexandrië, die in de as
cese der Essenen een voorbeeld ziet van de ware vrijheid waaraan de 
vrome deel kan hebben. Hij heeft ook een vermoeden van nuances onder 
de vromen, die hij aanduidt met de verzamelnaam Essenen, maar hij ziet 
hen toch op afstand. De sekte van Qumran behoort tot de groep, die door 
Josephus, Philo en Plinius de Essenen of Esseeën werd genoemd en is er 
toch niet identiek mee. Daarom is het ook raadzaam de lacunes der tek
sten niet aan te vullen met de gegevens der drie genoemde schrijvers ten
zij er een duidelijke evidentie is. 
Belangrijker is het te constateren, dat de literatuur van Qumran behoort 
tot die der apocalyptiek. Apocalyptische literatuur is in het Oude Testa
ment vertegenwoordigd door Daniël 7 : 12, in het Nieuwe Testament 
door bijvoorbeeld Mattheüs 26 en voorts door apocriefe en pseudepigra
fische geschriften waaronder Henoch, Jubileeën, IV Esra en de Testa
menten der 12 patriarchen wel de meest bekende zijn. Tot dit genre, lite
rair en geestelijk, behoort eveneens een geschrift dat op het einde van 
de vorige eeuw opdook uit de zogenaamde 'geniza' van Caïro en bekend 
staat als de Fragmenten der Zadokieten of als het Damaskusgeschrift. 
Het is nu bewezen, dat in Qumran minstens zeven kopieën van dit boek 
aanwezig zijn geweest en daarmee is de band getoond met een geeste
lijke wereld, die onder de naam 'apocalyptiek' wordt samengevat. Dat 
de oud-christelijke gemeente in deze wereld ademde is sinds lang bekend. 
De rabbijnen wisten met de apocalyptiek weinig aan te vangen. Zij heb
ben in hun commentaren geringe aandacht geschonken aan Daniël 
7 : 12, zij hebben de geschriften der apocalyptiek in de ban gedaan. 
Daarom zwierven deze rond in andere talen dan het Hebreeuws of het 
Aramees. Zij doken op in het Latijn, het Grieks, het Ethiopisch of het 
Slavisch, behoed door christelijke gemeenten. Dit maakt het begrijpelijk, 
dat een man als dr. Teicher, conservator van de geniza-fragmenten in 
Cambridge, tegen de algemene opinie in blijft volhouden dat de Qumran
literatuur van christelijke oorsprong is al ontbreekt het hem verder aan 
steekhoudende en algemeen aanvaardbare argumenten. 
Het sektarisch milieu van de apocalyptiek heeft zijn godsdienst en zede 
geput uit de traditie van het oude Israël. Van invloeden uit den vreem
de is zo goed als niets te merken. De canonieke teksten van wet en pro-
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feten waren bekend, evenals een aantal deutero-canonieke en pseudepi
grafische geschriften en daarmee en daaruit werd geleefd, in ijzeren ge
hoorzaamheid aan de wet van Mozes. Ook de handschriften van de Do
de Zee kennen geen verwachtingen, wetten of voorstellingen, die uit een 
andere wereld dan die van het Oude Testament zijn voortgekomen. Al
leen al daarom hoeft men zich niet te verwonderen wanneer er opmer
kelijke overeenkomsten met de documenten van de oud-christelijke ge
meente te constateren zijn. 

OUD-CHRISTELIJKE TERMEN 

Het dualisme van licht en duisternis en de leer der twee wegen, die zo 
kenmerkend is voor de geschriften van Qumran, is ontsproten aan Psalm 
1 en Deuteronomium 30 : 15. Bijzondere aandacht vraagt echter de uit
drukking 'kinderen van het licht'. Deze is ons uit het Nieuwe Testament 
vertrouwd door Lucas 16 : 8, Johannes 12 : 36, Efeziërs 5 : 8 en 1 Thes
salonicenzen 5 : 5, maar komt in het Oude Testament niet voor. Opval
lend is, dat ook de rabbijnse literatuur de uitdrukking niet kent, zoals 
de commentaar van Strack-Billerbeck bij Lucas 16 : 8 constateert. De 
teksten van de Dode Zee gebruiken de samenstelling 'kinderen van het 
licht' in tegenstelling tot de 'kinderen van de ,duisternis' zeer dikwijls. De 
strijd tegen de kinderen van de duisternis wordt in een afzonderlijke 
tekst, die geïnspireerd is op het boek Numeri, uitvoerig beschreven. De 
kinderen van het licht banen zich een doorfocht door de periode van de 
kwade Belial en deze is te vergelijken met de veertig jaren in de woe
stijn. Onderweg naar een nieuw land van belofte is de ideale organisa
tie die van de woestijn zoals zij beschreven is in Numeri. Het leger is 
ingedeeld in kampen, stammen, families en duizendtallen, de leiders en 
overheden krijgen dezelfde titels als zij in Exodus hebben. Zo trekken ,de 
'ballingen van de woestijn', zoals ,de leden van de gemeenschap in Qum
ran zich wel noemden, voorwaarts. Met een uitdrukking, die tot voor 
kort een monopolie scheen van de oud-christelijke gemeente, spreken zij 
van de strijd van 'de kinderen van het licht'. Hieruit kan men voorlopig 
en met voorbehoud besluiten, dat het Nieuwe Testament een taal spreekt, 
die voor de leden van de Qumran-sekte een bijzondere achtergrond had. 
Maar er is meer. 
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De uitdrukking 'armen van geest' in de zaligspreking van Mattheüs 5 : 3 
heeft in de Qumran-literatuur een onverwachte Hebreeuwse parallel ge
vonden met de "anwê-roe'ach'. Het heeft daarom geen zin meer te spe
culeren over de vraag of Mattheüs misschien een secundaire en humani
serende bewerking geeft van het 'zalig gij armen' van Lucas 6 : 20. De 
"anwê-roe'ach' van Qumran zijn degenen, die vrijwillig de armoede op 
zich genomen hebben. Voor de exegese van het Nieuwe Testament is de
ze constatering belangrijk evenals bijvoorbeeld de uitdrukking 'mensen 
van zijn welbehagen', die in de Hebreeuwse tekst van Qumran nooit kan 
betekenen de mensen van goeden wille. Zij zijn de mensen die door God 
werden uitverkoren. Zonder tot enige identiteit te besluiten kan Qum
ran verhelderend zijn voor een aantal teksten van de oud-christelijke ge
meente. Bij de vergelijking moet men echter voortdurend oppassen voor 
het gevaar, dat men al te haastig het Nieuwe Testament qumraniseert of 
Qumran voorbarig opeist voor een christelijke theologie. De verschillen 
zijn groter dan de overeenkomsten. 
De sekte van Qumran leefde in gemeenschap van goederen. Als in een 
Israëlische kibbuts had men afgezien van particulier bezit en Josephus 
vertelde van de Essenen hetzelfde. DH leidt de gedachten naar de ge
schiedenis van Ananias en Sapphira in Handelingen 5 : 1-11. Nauwkeu
rige lectuur van de betrokken tekst leert, dat toetreding ,tot de gemeente 
niet dwingend verplichtte tot verkoop van eigendom en afdracht van de 
opbrengst. Petrus zegt ,tot Ananias: 'Als het onverkocht gebleven was, 
bleef het dan niet van u, en was, na de verkoop, de opbrengst niet te 
uwer beschikking?' In de gemeenschap van Qumran was de afdracht van 
de opbrengst een onontkoombaar voorschrift. 
De vraag kan zelfs gesteld worden of in het Nieuwe Testament sporen 
zijn te vinden van polemiek met de gedachten, die in Qumran gekoesterd 
werden. Deze vraag is vooral onder de aandacht gebracht door de Is
raëlische geleerde Y. Yadin in de Scripta Hieroslymitana van 1958 en 
door H. Kosmala, de leider van het Zweeds Instituut te Jeruzalem in 
zijn kort daarna verschenen werk Hebräer-Essener-Christen, Studia 
Postbiblica I, 1959, waarin hij het auteurschap van de door Yadin eer
der verkondigde ideeën voor zich opeist. Het gaat om de brief aan de 
Hebreeën met zijn onduidelijk adres. 
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Het thema van de brief is de superioriteit van Jezus boven profeten en 
engelen, Mozes en Aäron. Er is geschreven met metaforen, die we kunnen 
terugvinden in de teksten van de Dode Zee en daarom rijs,t de vraag of 
er een discussie gaande is met en een prediking tot Qumran. Daarbij ko
men de volgende punten ter sprake: 
Men kende in Qumran een leer aangaande de engelen, die met verschil
lende titels genoemd worden. Hun functie is eschatologisch en in de ko
mende aeon zullen zij het te vertellen hebben, meer dan de gezalfden uit 
het huis van David of het priestergeslacht van Aäron. Deze laatsten 
blijven altijd mensen. Hiertegenover staat het getuigenis aangaande Je
zus in Hebreeën 1 : 4 ... 'zoveel machtiger geworden dan de engelen .. .' 
en 2 : 5 'want niet aan de engelen heeft Hij de toekomende wereld, waar
van wij spreken, onderworpen'. 
In Qumran verwachtte men de komst van een prof eet, die de nieuwe be
deling zou inluiden. Deze verwachting ontsprong aan Deuteronomium 
18 : 18-19, een tekst, die ook voorkomt in het Testimoniën-fragment, dat 
in de vierde grot van Qumran werd gevonden. Hoe populair deze ver
wachting is geweest in de kring van Jezus blijkt uit de teksten Mattheüs 
16 : 14, Johannes 1 : 21 en 6 : 14. Daartegenover staat de inzet van de 
brief aan de Hebreeën: 'Nadat God eertijds vele malen en op vele wij
zen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft Hij nu in het 
laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon .. .' 
Uit de eerste grot van Qumran is het zogenaamde 'Twee kolommen-do
cument' afkomstig met een beschrijving van de eschatologische maaitijd. 
Het slot luidt als volgt: 'Wanneer zij zich aan de gemeenschappelijke ta
fel verenigen om een maaltijd te gebruiken of wijn te drinken en ,de ge
meenschappelijke tafel is toegericht en de wijn gemengd om gedronken te 
worden, dan zal niemand zijn hand naar de eerste bete broods of naar 
de wijn uitstrekken vóór de priester: hem komt het toe de eerste bete 
broods en de wijn te zegenen en als eerste de hand naar het brood uit 
te strekken. Daarna mag de messias van Israël zijn hand naar het brood 
uitstrekken .. .' Er is dus een duidelijke hiërarchie: de gezalfde priester 
heeft voorrang boven de gezalfde uit het huis van David. De priester
messias heeft een functie, die te vergelijken is met die van de hogepries
ter. Hij moet elke dag opnieuw de verzoening met God bewerkstelligen. 
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Daartegenover staat Hebreeën 9 : 24-28 met het centrale thema: 'maar 
thans is Hij éénmaal bij de voleinding der eeuwen verschenen om door 
zijn offer de zonde weg te nemen'. 

DE LERAAR DER GERECHTIGHEID 

De grote controverse in de discussie rondom de verhouding tussen Qum
ran en het oudste christendom betreft het optreden van de 'leraar der 
gerechtigheid'. Hij is de stichter van de sekte, zijn naam is onbekend, 
maar hij is de sterke persoonlijkheid op de achtergrond, misschien is hij 
de auteur van de indrukwekkende dankpsalmen, die tot het depot van de 
eerste grot van Qumran behoorden. Zijn titel is waarschijnlijk ontleend 
aan Joël 2 : 23, waar een Hebreeuwse samenstelling, die eigenlijk met 're
gen naar behoren' vertaald moest worden vanouds een messiaanse inter
pretatie heeft gekregen. Hier werd volgens oude exegeten de 'leraar der 
gerechtigheid' aangekondigd. Hij werd ·door zijn aanhangers begroet in 
een figuur, die in strijd leefde met de boze priester. Met de laatste is de 
hogepriester bedoeld, al kunnen we hem niet met een der uit de geschie
denis bekende hogepriesters identificeren. Het is ook niet geheel duide
lijk welke twistpunten er bestonden tussen de rechtvaardige leraar en de 
boze hogepriester. Het is mogelijk, dat onder andere een kalenderkwestie 
heeft bestaan. 
In een actualiserende commentaar op Habakuk 2 : 15 werd de tekst door 
de exegeet van Qumran als volgt verklaard: 'De uitleg hiervan heeft be
trekking op de goddeloze priester, die de leraar der gerechtigheid ver
volgd heeft om hem te verslinden in zijn brandende toorn op de plaats 
van zijn ballingschap; tijdens het feest van de Grote Verzoendag ver
scheen hij hun om hen te verslinden en te doen struikelen door de vas
tendag, de sabbat van hun rust'. Nu is het onmogelijk, dat op de Grote 
Verzoendag een hogepriester de stad en de tempel kon verlaten om bij de 
Dode Zee uit te varen tegen een groep seotariërs. Hij had het die dag 
daarvoor veel te druk. De enige oplossing is, da:t in Qumran de Verzoen
dag op een andere datum werd gevierd dan in Jeruzalem. Ook andere 
gegevens in ,de apocalyptische literatuur wijzen op een kalenderstrijd, 
waarbij de ene partij zich hield aan een maanjaar van 354 en de andere 
aan een zonnejaar van 364 dagen. 

540 



D E V O N D S T E N B IJ D E D O D E Z E E 

Wat ook de oorzaak van de felle tegenstelling is geweest, men meent te 
kunnen aantonen, dat de rechtvaardige leraar tenslotte op last van de 
hogepriester is omgebracht. Men wil zelfs in de Habakuk-commentaar le
zen, dat hij werd gekruisigd. Deze opvattingen van de tekst zijn betwist
baar maar op de smalle basis van nauwelijks houdbare hypothesen neemt 
Allegro aan, dat de leraar werd gekruisigd onder Alexander Janneus 
(103-76 v. C.). Maar wat in wijde kringen de meeste indruk heeft ge
maakt is de uitspraak, die Dupont Sommer deed tijdens een rede op 26 
mei 1950 voor de Académie des Inscriptions et Belles Lettres te Parijs. 
Volgens deze grote geleerde, werkend in het voetspoor van Ernest Re
nan, was de leraar der gerechtigheid een duidelijk prototype van Jezus. 
Ook hij was een profeet en martelaar, die door zijn volgelingen vereerd 
werd als de vervulling van de profetie van Jesaja 53 aangaande de lij
dende knecht des Heren. Dupont Sommer somde alle overeenkomskn op 
tussen de leraar en de rabbi van Nazareth, die in zijn ogen optrad als 
een verwondering wekkende reïncarnatie van de leraar der gerechtig
heid. In een latere publikatie ging Dupont Sommer nog verder en stelde 
zelfs, dat Jesaja 53 was geïnterpoleerd na ·de marteldood van de leraar, 
die hij dateert onder Aristobulus 11 (67-49 v. C.). Wat Jezus deed was 
een keuze voor een patroon van leven en dood, dat reeds in de leraar 
verwerkelijkt was. Daarmee zou aan de originaliteit van Jezus' optreden 
en de unieke betekenis van het Kruis de doodsteek zijn toegebracht. Het 
zijn deze gedachten, die men gepopulariseerd •telkens tegenkomt. Zij heb
ben veel verwarring gesticht en de kijk op het wezenlijke belang van de 
literatuur van Qumran vertroebeld. 
Vele geleerden zijn bereid aan Dupont Sommer en zijn aanhangers de 
'benefit of the doubt' te geven. Laten we, zo zeggen zij, maar aannemen 
dat de stichter en leider van de sekte op last van de hogepriester de 
marteldood aan het kruis gestorven is. Vele mensen zijn buiten de muren 
van Jeruzalem gekruisigd en Josephus weet daarvan een schokkend ver
haal te vertellen. Het wezenlijke en unieke van de verkondiging der oud
christelijke gemeente was echter niet, dat haar meester gekruisigd werd, 
maar de betekenis, die aan het lijden, het kruis en de opstanding van Je
zus Christus werd toegekend. In de literatuur van Qumran is geen spoor 
te vinden van een blijvende betekenis, die de marteldood van de leraar 
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der gerechtigheid voor de leden der sekte heeft gehad. Zolang de teksten 
van de Dode Zee geen duidelijke uitspraak doen over een interpretatie 
van de eventuele martelaarsdood van de leraar is de door Dupont Som
mer en anderen veronderstelde analogie met het sterven van Jezus irre
levant. Daarbij moet dan nog met nadruk vastgesteld worden, dat één 
geschrift op een natuurlijke dood van de leraar zinspeelt. In het Damas
kusgeschrift wordt op twee plaatsen (20, 1 en 14) gezegd, dat hij 'ver
gaderd werd'. Daarmee is bedoeld, dat hij tot zijn vaderen vergaderd 
werd, met een uitdrukking uit het Oude Testament en daar uitsluitend 
gereserveerd voor hen, die op hun bed stierven. 
De teksten geven ons voorts geen nieuw materiaal voor de hypothese, 
dat Johannes de Doper tot de gemeenschap van Qumran behoord heeft. 
Josephus zegt van de Essenen: 'Zij, die op zware zonden betrapt zijn 
worden uit de gemeenschap gestoten. De uitgestotene komt dikwijls op 
de ellendigste wijze om het leven. Door eden en geloften gebonden, kan 
hij van geen anderen voedsel aannemen, zodat hij zich met kruiden moet 
voeden .. .' Dit zou een verklaring kunnen zijn van het bericht van Mar
cus en Mattheüs dat Johannes de Doper zich voedde met sprinkhanen en 
wilde honing. De grote vraag is echter of Johannes de rite van de doop 
als een eenmalige initiatie in Qumran heeft gekend. De teksten spreken 
wel van dagelijkse reinigingen, maar niet van een doop, zoals de chris
telijke gemeente deze opvat. Wel is de aandacht getrokken door een die
pe cisterne, bij het gemeenschapshuis van Qumran waarvan het water 
langs een uitgehouwen trap bereikt kon worden, maar het blijft de vraag 
of we daarin een oud, joods baptisterium mogen herkennen. Dat Johan
nes 'de weg des Heren in de woestijn bereidt' wijst in de richting van 
de opvattingen, die in Qumran gekoesterd werden. Johannes predikt 
echter voor het gehele volk en niet voor een gesloten sekte. Al het be
schikbare materiaal overziende kunnen we ook hierbij niet verder komen 
dan de voorzichtige constatering, dat Johannes en de sekte van Qumran 
enkele in het jodendom reeds aanwezige tendenzen gemeen hadden. 

EEN VERSCHERPTE TEKENING 

Deze opmerkingen willen niets afdingen op het grote belang, dat moet wor
den toegekend aan de vondsten bij de Dode Zee voor onze kennis van 
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het jodendom ,ten tijde van Jezus en daarmee aan de interpretatie van 
de oud-christelijke literatuur. Het is voor het eerst, dat sektariërs, die 
door Josephus, Philo en Plinius onder een verzamelnaam 'Essenen' glo
baal worden beschreven met authentieke teksten t01t ons gaan spreken. 
De overeenkomsten met nieuwitestamentische gegevens hebben de oude 
vraag doen herleven: waarom maken de evangeliën van deze Essenen of 
hun geestverwanten geen melding? Men kan daarop antwoorden met 
Paul Winter in zijn boek On the Trial of Jesus van 1961, dat Jezus zelf 
een Farizeeër was. Men kan daarvoor aanvoeren, dait bij het proces te
gen Jezus de Farizeeën geen rol hebben gespeeld en in Handelingen en 
bij Paulus de anti-farizese polemiek geen rol speelt. Maar deze these is 
slechts vol te houden indien men aanneemt dat in de oud-christelijke 
gemeente de evangeliën een anti-farizese bewerking hebben ondergaan. 
Men kan ook overwegen wat Constantijn Daniel schreef in het tijdschrift 
Numen van augustus 1966 onder de titel: 'Esséniens, Zélotes et Sicaires 
et leur mention par paronymie dans le N.T.?' Hij vermoedde achter tek
sten als Mattheüs 12 : 20 na vertaling in het Hebreeuws homonyme toe
spelingen te hebben ontdekt op de Essenen - een cryptische wijze van 
spreken over sekten, die zelf verborgen wilden blijven. Meer dan een 
vermoeden kan dit echter niet zijn, daarvoor is de redenering te gekun
steld. 
We zullen ons er ook na alles wat de rollen van de Dode Zee in bewe
ging hebben gebracht bij moeten neerleggen, dat we niet dichter gebracht 
zijn bij het geheim van de christelijke gemeente en haar oorsprong. 
De waarde van de vondst is, dat de tekening van het joods godsdienstig 
leven rondom Jeruzalem ten ,tijde van de Romeinen in één onderdeel dui
delijker is geworden. Intussen gaat het onderzoek verder. Nog wachten 
duizenden fragmenten van handschriften op publikatie. Daarbij wordt 
ons geen vodje waarop ook maar ,twee letters te onderkennen zijn ont
houden. Wat maar enigszins de moeite waard is wordt in de publiciteit 
gebracht en er wordt niets achtergehouden, noch aan materiaal noch aan 
interpretatie, tenzij door de Bedoeïen, die aan clandestiene opsporingen 
reeds veel geld verdiend hebben. Maar hun argument is economisch en 
niet ingegeven door godsdienstig voorbehoud. Met he,t laatste zou de 
kerk van Jezus Christus ook niet gediend zijn. 



PROF. DR. M. DE JONGE 

de apostel Paulus, dienaar van Christus Jezus 
en leerling van Gamaliël 

'De apostel Paulus is een waarlijk groot man. Zijn grootheid blijkt hier
uit, dat hij niemand gevonden heeft, die hem congeniaal kon interpre
teren en waarschijnlijk ook nooit zo iemand zal vinden'. Aldus de joodse 
geleerde H. J. Schoeps in de aanhef van zijn grote boek Paulus, dat 
blijkens de ondertitel de theologie van de apostel wil belichten tegen de 
achtergrond van de geschiedenis van de joodse godsdienst 1. Schoeps 
noemt dan, bij wijze van voorbeeld, Marcion en Augustinus uit de vroege 
kerk, Luther in de zestiende eeuw, en Barth, Schweitzer en Bultmann in 
onze tijd. Steeds heeft men Paulus slechts ten dele of helemaal niet be
grepen. 
Wie een overzicht van de geschiedenis van de Paulus-interpretatie door
leest - Nederlandse lezers kunnen daarvoor het gemakkelijkst het eerste 
hoofdstuk van dr. Herman Ridderbos' recente werk Paulus, ontwerp van 
zijn theologie 2 raadplegen - constateert inderdaad met verbazing zeer 
grote verschillen in de visies op Paulus' persoon en theologie, en hij 
vraagt zich af, hoe het mogelijk is, dat één man zo verschillend wordt 
getekend. Zijn brieven, speciaal de brief aan de Romeinen, hebben steeds 
weer een grote, zelfs revolutionaire invloed uitgeoefend op het theolo
gisch denken en op het leven van de kerk. Toch hebben ook de groten, 
die zó door deze apostel gegrepen werden, dat zij tot een nieuwe aanpak 
in hun leven en denken werden gedrongen, Paulus kennelijk slechts ten 
dele verstaan en konden zij, Paulus benaderende vanuit de vragen van 
hun eigen tijd en hun eigen hart, allerlei facetten van diens beleving en 

1 Paulus, die Theologie des Apostels im Lichte der jüdischen Religionsge
schichte, Tübingen 1959. Het gegeven citaat luidt in het Duits: 'Der Apostel 
Paulus ist eine wahrhaft grosse Gestalt. Seine Grösse beweist sich darin, dass 
er keinen kongenialen lnterpreter gefunden hat und wohl auch niemals finden 
wird' (p. 1). 
2 Kampen, 1966. 
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prediking niet tot hun recht laten komen. En wat van de groten gezegd 
moet worden, geldt des te meer van de vele 'gewone' theologen en his
torici, die zich met Paulus hebben bezig gehouden! 

VERSCHILLENDE VISIES OP PAULUS 

Men heeft Paulus met zijn leer van de rechtvaardiging uit het geloof be
schouwd als een steunpilaar van de lutherse orthodoxie, en Paulus' inner
lijke ommekeer op de weg naar Damascus gezien als een pendant van 
Luthers worsteling om tot de zekerheid van het geloof te komen. Ook 
het op Calvijn teruggaande gereformeerde protestantisme is zonder ,de 
vooi,tdurende beïnvloeding door Paulus, speciaal door diens brieven aan 
de Romeinen en de Galaten niet te denken. Er bestaat ,duidelijk een 
orthodox-protestantse Paulus, de theoloog van de erfzonde en de zoen
dood van Christus, door velen hooggeacht, maar door anderen verfoeid 
als een starre dogmaticus, die de liefdeprediking van Jezus veranderde 
in een somber systeem, waarin meer over zonde dan over liefde gespro
ken wordt. 

De historisch-kritische wetenschap van de laatste honderd jaar kent zijn 
eigen Paulus-beelden. Paulus is verheerlijkt als de prediker van een uni
versalistische religie, die het joodse particularisme achter zich liet; men 
voelde zich verwant met de verheven geestelijk-zedelijke opvattingen, 
die men bij hem vond, of met de mystieke aspecten van zijn wezen, en 
men schreef die toe aan Griekse invloeden. Lange tijd heeft men 3, op 
grond van nieuwe onderzoekingen van de mysteriegodsdiensten uit de 
eerste eeuwen van de jaartelling, de Griekse invloed bij Paulus vooral 
verbonden met de populaire religieuze opvattingen van zijn tijd, en niet met 
de filosofie van de Grieken en de Romeinen. Vooral de opvattingen om
trent doop en avondmaal, en inzake de vergoddelijking van Jezus als Heer 
en Zoon van God, die men bij de apostel constateerde, werden beïnvloed 
gedacht door hellenistische, in ieder geval niet-joodse gedachtengangen. 
Albert Schweitzer daarentegen heeft in zijn Geschichte der Paulinischen 
Forschung uit 1911 (net als in zijn Geschichte der Leben-]esu Forschung!) 
en in zijn Die Mystik des Apostels Paulus uit 1930 juist de nadruk ge-
3 In de zogenaamde 'religionsgeschichtliche' school. 
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legd op de joodse, en speciaal de eschatologische ,trekken in Paulus' den
ken. Zoals Jezus het op handen zijnde Rijk van God predikte en in zijn 
leven voorbereidde, zo leefde ook Paulus in een grote eschatologische 
spanning - alleen: voor Paulus was met de dood en de opstanding van 
Jezus wat Jezus nog verwachtte al ten dele werkelijkheid geworden. De 
nieuwe tijd en de oude waren als het ware over elkaar heen-geschoven, 
en in de gemeente van Christus kan zich, krachtens de gemeenschap met 
Hem in de Geest, het nieuwe leven realiseren. Voor Paulus waren dus -
volgens Schweiitzer - evenals voor de apocalyptici van zijn tijd, Gods 
ingrijpen in de geschiedenis en de realisering van het door God beloofde 
heil en zijn gerechtigheid, in het heden en in de naaste toekomst, van 
wezenlijk belang. Daarin is Paulus echt jood en echt volgeling van Jezus: 
de vergrieksing van het christendom is pas nà hem begonnen. 

Ook Bultmann tekent Paulus als iemand, die leeft in de spanning tussen 
het 'nu reeds' (de toekomst is al begonnen) en het 'nog niet' (de weder
komst van Christus, het laatste gericht en de opstanding der doden moe
ten nog komen); hij is echter van mening, dat het .gerealiseerde heil bij 
Paulus alle nadruk krijgt, en dat de apostel in zijn beschrijving van het 
leven van de gelovige op beslissende punten is beïnvloed door het hel
lenistische denken, speciaal door de mysterie-religies en de belevings
wereld van de voor-christelijke gnostiek. Bultmann beschrijft Paulus' 
theologie geheel als antropologie, en bij zijn typering daarvan maakt 
hij gebruik van moderne begrippen uit de Duitse existentialistische filo
sofie. Het wezenlijke en het blijvende van Paulus' prediking ligt voor 
Bultmann namelijk niet in de joodse eschatologische begrippen die hij 
overnam, maar in zijn door zijn geloof in Jezus Christus bepaalde an
tropologische inzichten. Daarom was Paulus' prediking van groot belang 
voor de ontwikkeling van het christendom, omdat bij het uitblijven van 
het op korte termijn verwachte oordeel, toch het wezenlijke van de chris
telijke visie op mens en wereld kon doorwerken; daarin is de prediking 
van Paulus trouwens ook actueel voor ons. 
De opvattingen van H. J. Schoeps zijn in vele opzichten karakteristiek 
voor die van een aantal moderne joodse geleerden, die zich met het ont
staan van het christendom, en in het bijzonder met Jezus en Paulus 
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hebben beziggehouden 4
• Paulus is voor hem een jood uit de verstrooiing; 

hij was weliswaar Farizeeër, en zijn manier van denken verraadt een 
grote bekendheid met wat wij in de latere rabbijnse bronnen uit Pales
tina vinden, maar toch: op beslissende punten is hij door de hellenis
tische elementen in het jodendom buiten Palestina en door het hellenis
me zelf beïnvloed. 
Schoeps heeft een grote bewondering voor Albert Schweitzers recon
structie van Paulus' toekomstverwachting en neemt die in grote trekken 
over. Voor Paulus is de nieuwe tijd al aangebroken; de krachten van de 
nieuwe aeon werken in de gemeente, die leeft in de gemeenschap met 
de opgestane Heer. Anders dan Schweitzer ziet Schoeps juist op dit punt 
niet-joodse invloeden aan het werk: niet de aardse Jezus maar de op
gestane Heer is voor Paulus belangrijk, en de gemeenschap met deze 
realiseert zich in ,de sacramenten van doop en avondmaal. In de chris
tologie van Paulus zijn allerlei Griekse elementen binnengeslopen en in 
zijn visie op de cultus van de gemeente zijn invloeden van de mysterie
godsdiensten te herkennen. Schoeps sluit zich in deze dus aan bij de theo
rieën van de 'religionsgeschichtliche' school, die ook bij Bultmann een 
belangrijke rol spelen 5

• 

Zeer interessant is Schoeps' uiteenzetting over de joodse achtergronden 
van Paulus' interpetatie van de kruisdood van Jezus; er blijken allerlei 

4 Zie hierover bijvoorbeeld G. Sevenster, 'Joodse geleerden over het Nieuwe 
Testament', Vox Theologica, xxxv, 1965, pp. 137-148. Sevenster bespreekt de 
opvattingen van J. Klausner (in diens boeken over Jezus en Paulus, oorspron
kelijk geschreven in het Hebreeuws en later in het Duits en Engels vertaald. De 
Engelse titels luiden: Jesus of Nazareth (vertaling H. Danby), London 1925 en 
From ]esus to Paul (vertaling W. F. Stinespring), New York 1944, en verder 
van H. J. Schoeps, M. Buber (in diens Zwei Glaubensweisen, Zürich 1950) en 
D. Flusser (in diens De Joodse oorsprong van het Christendom (vertaling dr. W. 
Burgers), Amsterdam 1964). 
Interessant is ook L. Baecks artikel 'The Faith of Paul', voor het eerst versche
nen in het ]ournal of ]ewish Studies m, 1952, pp. 93-110 en later in verschil
lende verzamelbundels opgenomen; ik gebruikte de Duitse vertaling in Das Pau
lusbild in der neueren Forschung (uitgegeven door K. H. Rengstorf), Darmstadt 
1964, pp. 565-590. 
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verhelderende parallellen aan te wijzen te zijn, maar toch: juist wanneer 
Paulus spreekt over de dood van de in het vlees verschenen Godszoon, 
die verzoening bewerkt voor de zonde van de hele wereld, gaat hij 
fundamenteel verder dan het jodendom van zijn tijd kon ,gaan en het 
jodendom ooit kan gaan. 
Naar de mening van Schoeps heeft Paulus, ondanks zijn rabbijnse op
leiding, nooit goed begrepen, wat de thora, de Wet voor Israël betekent. 
De thora, de 'W eisung' funotioneert binnen het verbond, dat God met 
Israël gesloten heeft; de thora leert hoe God met Israël meegaat en wat 
hij aan Israël vraagt. De mens wordt opgeroepen om zich tot God te 
keren, en zich te gedragen als een waardig lid van het tussen God en volk 
gesloten verbond; hij mag dan ook vertrouwen op de verkiezende genade 
en de heiligende kracht van de goddelijke verbondspartner. Paulus echter 
reduceert de thora tot een aantal ethische geboden, en de zonde tot over
treding daarvan; hij ziet de thora dus typisch moralistisch en in dit op
zicht is hij een hellenistische jood. Daardoor miskent hij de kracht van 
de 'tesjubah' (de innerlijke ommekeer binnen de verbondsrelatie), be
schouwt hij de Wet als in de grond van de zaak onvervulbaar, en stelt 
hij op volstrekt onjuiste wijze de werken tegenover het geloof. Het ge
loof is voor Paulus ook niet een vertrouwen in de God van het verbond, 
maar een aannemen van en zich laten opnemen in het heilige gebeuren 
waarmee God in de mensgeworden Godszoon een aanvang heeft gemaakt. 
Voor Paulus' stelling, dat de Wet met de komst van de Messias heeft 
afgedaan (zo verklaart Schoeps met anderen Romeinen 10 : 4) vindt men 
ook bij de rabbijnen parallellen; en wanneer de apostel spreekt over de 
Wet van Christus (Galaten 6 : 2) of de Wet van het geloof (Romeinen 
3 : 27), dan kunnen wij wijzen op andere rabbijnse uitspraken, volgens 
welke de thora in de tijd van de Messias door een nieuwe vervangen zou 
worden. De verdere conclusies ten aanzien van de gehoorzaamheid aan 

5 Een karakteristiek citaat: 'Das Schicksal Jesu als kultbegründend zu verste
hen und den Kult als Feier zu <leuten, die den Feiernden in die sakramentale 
Gemeinschaft mit der Kultgottheit bringt, derart, dass deren Schicksal nun auch 
für ihn gültig ist - das ist ein hellenistischer Mysteriengedanke. Das im Kultus 
zelebrierte und angeschaute Schicksal der Gottheit soll den Mysten kommuni
zieren lassen und seine Verwandlung bewirken' (Paulus, p. 155). 
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de Wet, die Paulus op grond van dit uitgangspunt trekt, zijn echter vol
strekt onjoods. 
Voor Schoeps, evenals voor Klausner en Buber, blijft Jezus, wiens leven 
en denken zij uit de oudste evangelische bronnen menen te kunnen re
construeren, binnen ,de grenzen van het jodendom. Paulus staat daar bui
ten, of tenminste: hij is in zijn theologiseren geleidelijk buiten het joden
dom komen te staan. En dat is dan te wijten aan de Griekse invloeden, 
waaraan hij als jood uit de diaspora reeds vóór zijn bekering tot Jezus, 
die hij als zijn Heer aanvaardde, was blootgesteld. 
Naast bovengenoemde voorbeelden van Paulus-interpretatie zouden nog 
vele andere kunnen worden genoemd. Het blijkt niet gemakkelijk te zijn 
om een duidelijk en overtuigend beeld van de grote apostel te schetsen. 
En toch is het niet alleen voor het historisch onderzoek, maar ook voor 
onze eigentijdse dogmatische bezinning van belang om Paulus in het juis
te verband te plaatsen. Was hij, als christen, toch nog in de eerste plaats 
leerling van Gamaliël en/of apocalypticus, of was hij beïnvloed door 
hellenistische filosofieën en/of mysterie-godsdiensten? Prediking, ook die 
van Paulus, is nooit prediking-in-het-algemeen, maar altijd verkondiging
in-een-situatie. Daarom is het goed wat verder in te gaan op Paulus' 
levensloop en de ontwikkeling van zijn denken, en daarbij vooral de 
vraag naar het jood-zijn van Paulus in het oog te houden. 

PAULUS ALS LEERLING VAN GAMALIEL 

Een levend mens laat zich nooit binnen een systeem opsluiten; niet in 
dat van de historicus die hem tracht te interpreteren, en evenmin binnen 
het systeem waarin hijzelf denkt en leeft. Er zijn altij,d inconsequenties, 
gevolgtrekkingen die men niet verwacht, en juist dáárin openbaart zich 
het wezen van deze ene, unieke mens. W a:t geldt van iedereen, dat geldt 
zeker ook van Paulus, die een zeer bewogen leven heeft gehad; 2 Corin
thiërs 11 : 23-29 geeft een indrukwekkende lijst van beproevingen, die 
Paulus in de jaren, dat hij als dienaar van Christus door Syrië, Klein
Azië en Griekenland trok, heeft ondergaan. En we moeten niet vergeten, 
dat (naar de woorden van Schoeps 6

) deze zendeling van Christus geen 

6 In zijn Paulus, p. 1. 
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professor in de theologie was (geen dogmaticus en geen exegeet!), en dat 
het einde van een martelaar evenzeer bij hem paste als een welverdiend 
emeritaat bij een hoogleraar. 
Volgens Handelingen 22 : 3 verklaarde Paulus in een toespraak tot zijn 
volksgenoten in Jeruzalem: 'Ik ben een jood. Te Tarsus in Cilicië ben 
ik geboren en hier in Jeruzalem ben ik grootgebracht. Als leerling van 
Gamaliël ben ik streng opgevoed volgens de Wet van onze voorouders 
en werd een ernstig ijveraar voor God, zoals vandaag ieder van ons is' 7

• 

Uit het Grieks van deze passage heeft men wel afgeleid, dat Paulus zijn 
jeugd heeft doorgebracht in Tarsus, een typisch hellenistische stad, een 
centrum van handel en verkeer, met een bloeiende stoïcijnse school en 
een bonte mengeling van hellenistische godsdiensten. Ofschoon hij op
groeide in een joods gezin en kennelijk stipt werd opgevoed, zou toch de 
bonte menigte van jeugdindrukken, die Paulus op straat en op de markt 
opdeed, zijn leven mede gestempeld hebben; daaruit zouden de hellenis
tische elementen in zijn denken verklaard moeten worden. W. C. van 
Unnik heeft echter duidelijk aangetoond 8, dat Paulus niet alleen in Je
ruzalem is gaan studeren, maar daar ook is grootgebracht in zijn ouderlijk 
huis. Thuis en aan de voeten van de schriftgeleerde Gamaliël is hij in
gewijd in de precieze wetsuitleg en wetspraktijk van de Farizeeën; en als 
iemand, die kennelijk niets half kon doen, heeft hij ook later gestreden 
voor een s:tipte navolging van de Wet. Hij heeft de eerste christenen ver
volgd in Jeruzalem en omgeving, en hij vraagt en krijgt volmachten van 
de hogepriester om de 'mensen van de Weg' ook in Damascus op te spo
ren en naar Jeruzalem te brengen. Het verhaal van Paulus' bekering, op 
weg naar Damascus, is overbekend; niet minder dan driemaal wordt het, 
met kleine verschillen, in Handelingen verteld (Handelingen 9, 22 en 26). 
De vervolger wordt dienaar van Jezus, die hij vervolgde, en hij ontvangt 
als opdracht de prediking aan de 'volkeren', de in de wereld verspreid 
wonende niet-joden. Naast de genoemde hoofds,tukken uit Handelingen 

7 De vertaling is die van Vaart, Handelingen der apostelen vertaald in he
dendaagse Nederlands, uitgave N.B. G. 1965. 
8 In zijn studie Tarsus of Jeruzalem, de stad van Paulus' jeugd, Mededelingen 
van de Kon. Ned. Academie van Wetenschappen, N. R. 15, afd. Letterkunde, 
no. 5, pp. 141-189, Amsterdam 1952. 
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legt ook Galaten l alle nadruk op het plotselinge en radicale karakter 
van Paulus' ommekeer en op zijn roeping tot verkondiging aan de vol
keren. 
Het duurt echter nog vele jaren voordat Paulus door Barnabas naar 
Antiochië wordt gehaald om daar te werken in de uit joden en niet
joden bestaande gemeente van volgelingen van Jezus (die daar volgens 
Handelingen 11 : 26 voor het eerst de naam 'christenen' kregen); en het 
is nog later, dat Paulus met Barnabas vanuit Antiochië wordt uitgezon
den op de eerste van de vele reizen die hij als gezondene en representant 
van Jezus Christus zou gaan maken (Handelingen 13). Over de tussen
periode weten wij praktisch niets; volgens Handelingen en Galaten heeft 
Paulus die doorgebracht in Arabië ( de omstreken van Damascus) en in 
Syrië en Cilicië. Het ligt voor de hand om aan te nemen, dat hij in zijn 
Cilicische periode ook lange tijd in Tarsus heeft gewoond - daar zoekt 
en vindt Barnabas hem namelijk. Deze onbekende periode heeft in ieder 
geval meer dan tien jaar geduurd. Is Paulus ·daarin tot groter helderheid 
gekomen omtrent Gods bedoelingen met joden en heidenen, en heeft hij 
zich verdiept in de vraag hoe de 'Grieken' aangesproken moesten wor
den? Was hij daarom de aangewezen man om in de 'gemengde' gemeente 
Antiochië leiding te gaan geven? In ieder geval heeft Paulus dus pas 
intensief contact met niet-joden gekregen nadat zijn opvoeding en ver
dere opleiding hem tot een overtuigd farizese jood hadden gemaakt en 
nadat de beslissende wending in zijn leven met de erkenning van Jezus 
Christus als Heer al had plaatsgevonden. Hij is en blijft allereerst jood. 
Hij voelt zich solidair met zijn volk (men leze Romeinen 9 - II! !), be
zoekt op zijn reizen éérst de joodse synagogen in de diaspora, spreekt 
tot de daar samengekomen joden en sympathisanten met het jodendom 
en pas wanneer het door ingrijpen van de andere kant (zo s,telt Hande
lingen het voor) tot een breuk komt, zet hij zijn werk buiten de synagoge 
voort. Maar al zijn brieven aan de door hem gestichte gemeenten veron
derstellen een grondige bekendheid met de joodse Heilige Schrift, bij 
Paulus èn bij de ontvangende groepen die voor het merendeel uit christe
nen uit de heidenen bestonden; en vaak wordt de bedoeling van een 
passage pas duidelijk wanneer men de typisch-joodse manier van rede
neren en bewijsvoering in rekening brengt. 
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PAULUS ALS DIENAAR VAN JEZUS CHRISTUS 

Paulus bleef leerling van Gamaliël, maar het allerbelangrijkste was voor 
hem zijn roeping tot apostel van Jezus Christus. 'Besneden ten achtste 
dage, uit het volk Israël, van de stam Benjamin, een Hebreeër uit de 
Hebreeën, naar de wet een Farizeeër, naar mijn ijver een vervolger van 
de gemeente, naar de gerechtigheid der wet onberispelijk. Maar alles wat 
mij winst was, heb ik om Christus' wil schade geacht' (Filippenzen 3 : 5-
7). Dat een gekruisigde Messias voor joden een aanstoot was (I Corin
thiërs I : 24), had hij zelf ervaren; na zijn bekering vormde de gekruisig
de en opgestane Heer, die hij verafschuwd en vervolgd had, het middel
punt van zijn leven en denken. Voortaan kon hij de God van zijn vaderen 
alléén eren vanuit de zekerheid, dat deze in Jezus van Nazareth een be
slissende wending teweeggebracht had in de geschiedenis van Israël en 
de volkeren. Als jood heeft hij gepoogd dit gebeuren te interpreteren 
met behulp van begrippen en voorstellingen, die de Schrift hem aan
reikte, en hij volgde daarbij redeneer-methoden, die hij bij Gamaliël had 
geleerd. Ook waar hij, omdat hij denkt vanuit dit ui,tgangspunt, in con
flict komt met het jodendom van zijn tijd, is zijn conflict dat van een 
jood met joden. Sprekend over Paulus' opvatting aangaande de geldig
heid van de Wet, zegt Leo Baeck ergens 9, dat niet ·de quaestio juris, 
maar de quaestio facti hem van de anderen scheidde; met andere woor
den: men zou het over de conclusies eens hebben kunnen worden, als men 
niet radicaal van mening had verschild ten aanzien van de feiten; voor 
Paulus waren de dagen van de Messias al aangebroken. Ditzelfde kan in 
grote trekken ook gezegd worden van andere facetten van Paulus' predi
king. Sterk vereenvoudigd (en daardoor niet helemaal juist) kunnen wij 
zeggen: Paulus is geen volgeling van Jezus geworden, omdat hij een ver
keerde mening had over wezenlijke onderdelen van de leer der vaderen, 
maar omdat hij, ondanks zichzelf, gegrepen werd door Jezus, en Gods 
wil, zoals die geopenbaard was in Wet en Profeten, anders leerde inter
preteren. 
Bij dit alles moeten wij niet vergeten, dat het jodendom van de eerste 
eeuw, in en buiten Palestina, een zeer bont geheel vormde. Uitgaande van 

9 In het in noot 4 genoemde artikel, p. 586. 
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het 'Hoor Israël, JHWH is onze God, JHWH is één!' (Deuteronomium 
6 : 4) kon men in de praktijk van het leven in gehoorzaamheid aan 
JHWH's thora, en in de theoretische doordenking van de geloof spro
blemen tot zeer verschillende conclusies komen. De Jeruzalemse hoog
leraar D. Flusser is dan ook van mening 10

, dat het christendom in wat 
hij 'de tweede fase' noemt (die van Paulus en het evangelie van Johan
nes) nog volledig vanuit joodse vooronderstellingen kan worden ver
klaard. Met name de ontdekkingen in de grotten van de Dode Zee heb
ben ons naar zijn mening duidelijk gemaakt hoevele noties, die vroeger 
als Grieks werden beschouwd, nu vanuit het essenisme kunnen worden 
begrepen. Flusser wil niet elke mogelijkheid van Griekse invloed ont
kennen, maar hij acht deze van beperkte omvang en ondergeschikt belang. 
Bovendien, zegt hij, kan het probleem van de Griekse invloed op het 
vroege christendom pas goed bestudeerd worden, als wij tegelijkertijd 
de wisselwerking tussen hellenisme en jodendom, ook in Palestina zelf, 
opnieuw aan een onderzoek onderwerpen 11

• De mogelijke Griekse ele
menten in het denken van Paulus kunnen dus pas onderkend en naar 
waarde geschat worden als men eerst het christen-jood zijn van Paulus 
volledig heef,t gehonoreerd. Dat die Griekse elementen er zijn is begrij
pelijk: Paulus schreef aan mensen, die leefden in een niet-joodse om
geving, en die voor een deel ook uit 'het heidendom' afkomstig waren. 
Vanzelfsprekend wilde hij ook op hun vragen ingaan en daarop antwoor
den. Een man als hij kon ook geen tientallen jaren in dit milieu verkeren 
zonder zèlf met niet-joodse opvattingen bezig te zijn en termen uit zijn 
omgeving over te nemen; hij schreef zijn brieven immers ook in het 
Grieks, de wereldtaal van zijn dagen! 

GALATEN 3 
Het zo juist gezegde zou natuurlijk concreet moeten worden toegelicht 
aan de hand van een groot aantal passages uit Paulus' brieven; dat kan 
hier niet gebeuren. Wel wil ik in het derde hoofdstuk uit de brief aan 
de Galaten (die waarschijnlijk de oudste is die ons is overgeleverd) Pau-

10 Zie de noot 4 vermelde studie, speciaal pp. 21-27. 
11 Zie pp. 43 vv. 
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lus' denktrant en discussie-methode nader analyseren. Ik gebruik daarbij 
de nieuwe vertaling van W. K. Grossouw 12 (naar wiens 'korte uitleg' ik 
verwijs voor verdere details). 
Ten eerste: Paulus geeft hier geen stuk theorie over de functie van de Wet, 
maar hij polemiseert tegen christenen (waarschijnlijk christenen uit de 
joden), die de overwegend heiden-christelijke leden van de gemeente in 
Galatië voorhouden, dat ze zich moeten laten besnijden en allerlei ver
dere wetsvoorschriften dienen te houden. Paulus acht deze opvatting 
radicaal verkeerd, ja funest. Zijn tegenstanders verwachten het heil niet 
van Jezus Christus, maar van het in praktijk brengen van wetsvoorschrif
ten, en ·daarmee miskennen zij de grote en beslissende wending, die God 
in hem ,tot stand heeft gebracht. 
In de tweede plaats spreekt Paulus als volgeling van Jezus Christus tot 
christenen; hij gaat dus uit van het in Christus geschonkene. Direct al 
in 3 : 1 zegt hij: 'Jezus Christus was U toch openlijk en onverbloemd 
beschreven als de gekruisigde?' En in 3 : 2 herinnert hij zijn lezers er 
aan, dat hun de Geest geschonken is; die Gees,t heeft ons allen een nieuw 
leven gegeven in gemeenschap met de Messias Jezus (3 : 26-29), die 
Geest is het teken dat de nieuwe tijd is aangebroken. In de door de Geest 
gedreven gemeenschap van de met de Messias verbondenen geldt een 
nieuwe thora, gekenmerkt door vrijheid en liefde (zie hoofdstuk 5 en 6!); 
daar verliezen allerlei oude verschillen hun belangrijkheid. 'Er is geen 
sprake meer van jood of heiden, slaaf of vrije, man of vrouw: allen te
zamen vormt gij één persoon in Christus Jezus' (3 : 28). Daarmee is niet 
gezegd, dat het onderscheid tussen jood en heiden wegvalt (dat is even
min het geval met dat tussen slaaf en vrije, of tussen man en vrouw), 
wèl dat - nu Gods beloften in vervulling zijn gegaan - aan allen ge
lijkelijk het heil geschonken wordt: 'Als wij één zijn met Christus Jezus, 
maakt al dan niet besneden zijn niet het minste verschil; het enige waar 
het op aankomt is geloof, zich uitend in liefde' (4 : 6). 
Tegen deze achtergrond dient men Paulus' negatieve opmerkingen over 
de Wet te verstaan. Tegenover het doen van de Wet staat het geloven 

12 De brief van Paulus aan de Galaten, Nieuwe vertaling met korte uitleg door 
W. K. Grossouw, uitgave Katholieke Bijbelstichting, Boxtel 1965. 
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in de zin van vertrouwen op Gods genade en de kracht van zijn Geest, 
in Jezus' dood en opstanding openbaar geworden en geschonken 13

• Pau
lus argumenteert nu met uitspraken uit de Wet (en een uit de profeten) 
om aan tonen, dat ook al in het geval van Abraham het gelóóf het we
zenlijke was; daardoor kwam hij in de goede relatie tot God ,te staan. 
De belofte van God ('in u zullen alle volkeren gezegend worden') werd 
gegeven aan Abraham én aan zijn nageslacht; en met dit nageslacht 
worden niet de l~jfelijke afstammelingen van de aartsvader bedoeld, 
maar zij, die één zijn met zijn nakomeling-bij-uitstek, namelijk de Chris
tus. En dezen worden door God gezegend, omdat zij leven in geloof en 
vertrouwen, net als Abraham (3 : 6-8, 14-18, 29). 
Wie, nu de aan Abraham gedane belofte in vervulling is gegaan, nog de 
Wet centraal stelt, verstaat niet wat er gebeurd is: vanuit de in Christus 
begonnen nieuwe bedeling begrijpen wij, dat van het in praktijk brengen 
van de geboden geen heil te verwachten is. 
Wie de geboden wil gehoorzamen, mag geen selectie uit die geboden 
maken, maar dient de hele We,t na te volgen (5: 3). Wie dat serieus 
probeert, ziet in, dat hij tegenover God altijd tekort schiet (2 : 16) en 
valt onder de vloek van ,de Wet (3: 10). Van die vloek heeft Christus ons 
vrijgekocht; hij is zelf tot een vloek geworden, als gehangene aan het 
kruis was Deuteronomium 21 : 23 14 op hem van toepassing. Zo is de 
Messias met ons solidair geworden, tot in het vervloekt zijn toe - maar 
juist toen is de onmacht van de Wet gebleken; de Messias lééft, en zij 
die Hem toebehoren mogen met hem leven, joden èn heidenen, in de 
Geest (3 : 13, 14). 
W. D. Davies merkt ergens op 15

, dat de leer van de 'rechtvaardiging 
door het geloof alleen' niet het centrum van Paulus' theologie vormt, 

13 De tegenstelling tussen geloven als 'voor waar aannemen', en geloven als 
'vertrouwen', die zo sterk geaccentueerd wordt door Buber en Schoeps (waarbij 
in Paulus' geloofsbegrip het eerste zou overheersen) helpt ons voor het verstaan 
van Paulus niet veel verder - hoe boeiend met name Buber deze 'Zwei Glaubens
weisen' ook uitwerkt (zie ook Sevenster in het in noot 4 genoemde artikel, p. 144). 
14 'Een gehangene is door God vervloekt'. Paulus laat de woorden 'door God' 
weg. 
15 In zijn Paul and Rabbinic Judaism, London 19552, p. 222. 
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maar een wezenlijk bestanddeel is van zijn polemiek tegen hen, die nièt 
vanuit Jezus Chris,tus maar vanuit de oude thora blijven denken. Eigen
lijk treedt alleen in Galaten en Romeinen deze polemiek naar voren; in 
Galaten staat Paulus midden in de strijd ,en betreft het mensen, die hem 
zeer ter ha11te gaan (4 : 19, 20), in Romeinen komt hij tot een meer even
wichtig betoog en daar vinden wij dan ook enkele positieve uitspraken 
over de Wet en over ,de positie van Israël in Gods heilsplan (Romeinen 
9-11). 
Maar steeds gaat Paulus uit van het geloof in het radicaal-nieuwe, dat 
geschonken is, van waaruit het oude wordt belicht en dóórlicht en zo in 
zijn wezenlijke bedoeling in verleden en heden duidelijk wordt. In Gala
ten 3 argumenteert hij in deze zekerheid vanuit de Schriften op een jood
se wijze, maar alleen wie zijn uitgangspunt deelt zal overtuigd worden 16

• 

Te bewijzen valt hier immers niets, er valt alleen te geloven. Wie nu, 
nadat hem de mogelijkheid gegeven is vanuit de in Christus geschonken 
vrijheid-door-de-Geest te leven, weer geboden essentieel acht, laat zich 
weer tot slaaf maken; hij valt weer terug in de situatie, waaruit Christus 
hem bevrijd heeft: het krampachtig pogen om te doen wat in de Wet 
staat óf het dienen van goden, die in wezen geen goden zijn (zoals de 
niet-joodse Galaten deden voordat zij .geroepen werden, 4 : 8). In beide 

16 Dit geldt ook van Paulus' betoog in 3: 19-24, waarin hij de Wet de functie 
toeschrijft de overtredingen aan het licht te brengen en zelfs in het leven te 
roepen (Romeinen 4 : 15), tussen God en volk bij de wetgeving de engelen en 
Mozes schuift, en tenslotte de Wet vergelijkt met een kinderoppasser. Over 
Paulus' argumentatie zegt Grossouw onder andere: 'Hij deelt met zijn opponen
ten niet alleen het uitgangspunt, de Tenach, maar ook de methode, een benutten 
van de Schrift dat meer steunt op geïsoleerde teksten (zinnen) of zelfs bepaalde 
woorden dan op de wijdere samenhang, in historisch verband gezien . . . Deze 
methode van schriftverklaring is natuurlijk niet wetenschappelijk, niet kritisch 
literair-historisch of hoe men verder onze wetenschappelijkheid wil omschrijven. 
Ze ligt op een ander vlak, dat men met een overigens niet veel méér zeggend 
woord existentieel zou kunnen noemen; ze veronderstelt een bepaalde visie, een 
haar voorafgaand geloof. In het licht van die geloofsvisie, bijvoorbeeld de chris
telijke van Paulus, is zulk een schriftverklaring juist, terwijl zij bijvoorbeeld in 
het licht van het Joodse geloof kant noch wal raakt' (pp. 31-32). 
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gevallen miskent men het geschonken heil, in beide gevallen z.iet men 
pas vanuit de rijkdom van het in Christus geschonkene hoe armzalig dat 
andere is geweest en is. 

PAULUS EN WIJ 

Paulus' redeneertrant kan de onze niet meer zijn en in het hedendaagse 
gesprek tussen joden en christenen zullen wij uitspraken uit de Schrift 
anders hanteren dan hij (en dan het jodendom van zijn dagen). En toch, 
juist als wij Paulus niet voortijdig moderniseren of hem bijvoorbeeld 
interpreteren met het oog op een (nu naar het schijnt al bijna verouderde) 
controverse over de verhouding van geloof en werken tussen Rome en 
de Reformatie, dan kan de vonk overspringen en zijn geloof inspirerend 
en richtinggevend zijn voor ons geloof. Hij is een gegrepene, hij is ner
gens 'klaar' mee, hij experimenteert nog met zijn begrippen, in het besef 
dat de nieuwe en beslissende fase in de wereldgeschiedenis waarin hij 
leeft om nieuwe woorden vraagt, en alle vergelijkingen wel mank moe
ten gaan. Hij citeert woorden uit de Schrift, en verklaart ze volgens de 
regelen ,der kunst, maar moet telkens 'andersom' leren denken, omdat hij 
ze heeft leren zien in het licht van wat nu gekomen is. 
Als jood, die zich geroepen weet om het evangelie te verkondigen aan 
de volkeren en zich ,daar helemaal voor heeft ingezet, ook met zijn ver
stand, daagt hij ons uit, om de machteloze en armzalige wezens (Gala
ten 4 : 9) wier slaven wij zijn, te laten ontmaskeren, en om te durven 
leven in de vrijheid waarmee Christus ons heeft vrijgemaakt. Om zo 
radicaal nieuw te theologiseren, met behulp van de ons overgeleverde 
begrippen en tóch er dwars tegen in, als hij deed en om als vrije mensen 
naar de Geest te leven, opdat in de gemeente Christus gestalte aan kan 
nemen (Galaten 4 : 19). In Galaten 6 : 15-16 roept hij ons toe: 'Besneden 
zijn betekent niets en onbesneden zijn betekent niets. Het gaat er alleen 
om een nieuwe creatie te zijn! Vrede en barmhartigheid kome over allen 
die naar dit beginsel willen leven en over het hele volk Gods'! 17 

17 Letterlijk staat er: het Israël van God. Volgens sommigen wordt hiermee de 
hele christengemeente aangeduid, uit joden en heidenen; volgens anderen zou 
Paulus speciaal denken aan de heilige rest van Israël die, evenals hij, aan de 
Messias gelooft. 
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hoe leest men als jood het nieuwe testament ? 

Wie een antwoord op bovenstaande vraag verlangt, dient zich eerst te 
realiseren hoe een jood het Oude Testament leesit. Het verschil tussen jo
dendom en christendom is immers niet een kwestie van het niet-aanvaar
den van teksten en personen in het kader der heilsgeschiedenis, maar is 
een zaak van verschillend geestelijk klimaat, waarin beide groepen leven. 
Als ik in de hiervolgende regelen nogal eens op dit klimatologisch ver
schil inga, dan is dit juist omdat men anders volkomen aan het grond
probleem voorbijgaat. Als een joods theoloog rabbi Jehosjoea van Na
zareth een messiaanse functie toekent, dan wordt hij daardoor nog geen 
christen in de zin van Augustinus, Thomas, Calvijn of Barth. Hij kan 
zelfs zeer goed een orthodox rabbijn blijven, die dagelijks bidt voor de 
komst van de Messias. (Hij kan bijvoorbeeld Jezus zien als een profeet 
van de messiaanse opdracht). 
De chris<telijke itheologie heeft vaak een rechtlijnigheid die de jood als 
simplistisch beschouwt, terwijl het joodse denken dikwijls een gecompli
ceerdheid heeft, die sommige christenen als onoprecht beleven. Zo kan 
een jood op de vraag of Jezus de Messias was, zeer verschillend ant
woorden, zonder in conflict met de joodse traditie te komen. Hij kan bij 
voorbeeld zeggen: 

a Neen, hij was een valse Messias. 
b Ja, hij was de verwachte Messias (maar dat kan dan nog tien ver

schillende dingen inhouden!). 
c Hij was de Messias voor de gojim (zij leerden daardoor de God van 

Israël kennen). 
d Hij is de eersteling in het messiaanse Verbond. 
e Hij kondig,t de Messias aan. 
f Hij was een Messiaans profeet. 
g Het zal van het gedrag der christenen afhangen, of hij de Messias was. 
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h Het is van geen belang hierop te kunnen antwoorden. 
i Ik weet het niet. 

Christenen, die van jongsaf aan geleerd hebben, dat het heil der wereld 
van die erkenning afhangt, winden zich hier soms over op. Echter volko
men ,ten onrechte. Ik herinner me, ,dat ik als 19-jarige jongen in de stu
deerkamer van een beroemd theoloog zat (ik zal zijn naam maar niet noe
men), die mij plotseling voor de moeilijke keuze stelde: 'Bent u voor of 
tegen Jezus van Nazareth?' Daar dit verrassende alternatief mij geheel 
van buiten af opgelegd werd, antwoordde ik met ,de ,tegenvraag: 'Bent 
u voor of tegen konijnen met hangende oren?' Hij werd daarop zeer 
boos en vroeg of dit nu joodse gein was. Ik verzekerde hem ironisch, dat 
het arische list was. In die wat pijnlijke sfeer, speelden zich anno 1935 
nog disputaties tussen joden en christenen af. Dat is gelukkig heel wat 
verbeterd, maar toch kost het christenen vaak moeite te begrijpen, dat 
joden op voor hen duidelijke vragen niet met een eenvoudig ja of neen 
antwoorden. 
Hoe leest een jood het Nieuwe Testament? 
Een zinvolle beantwoording van bovenstaande vraag is slechts mogelijk, 
als men deze vraagstelling opvat als een informatie naar de grenzen, die 
hiervoor binnen het jodendom aanvaardbaar zijn. Ze vóóronderstelt 
daarom als prealabele vraag: hoe mag men als jood het Nieuwe Testa
ment eigenlijk niet lezen? Deze formulering ei:st dan nog enige toelich
ting. Bestaat er een soort joodse index? Dat verhoede God! Het joden
dom kent in beginsel geen verboden boeken en geen verboden doctrines. 
Als een - naar zijn beste intenties - ,democratische gemeenschap be
kommert het zich in doorsnee niet om de opvattingen van zijn leden, 
maar wel om hun daden. Dat is de simpele bedoeling van Bubers vaak 
geciteerde en meestal misverstane uitspraak, dat het jodendom geen or
thodoxie, maar wel een orthopraxie kent. 
Nu moet men trouwens dat soort apodictische uitspraken altijd met een 
korreltje zout nemen. Machtige joodse congregaties noemen zich immers 
zelf nog steeds 'orthodox', wat al het water van de Rode Zee en de 
Hudson Baai niet afwast. Hoewel ieder dus vrij is te denken wat hij wil, 
kan men toch wel door een meerderheid of pressure group verketterd 
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worden. Grote joodse denkers en kleine joodse minderheden zijn gees
telijk in de ban gedaan, al zijn gelukkig bij dit soort excommunicaties 
meestal zeer veel droppels inkt, maar zelden veel droppels bloed vergo
ten. 
Maar om letterlijk gestenigd te worden, moet men echt toch iets feitelijks 
misdreven hebben. Men moet dan niet alleen verkeerd gedacht, maar ook 
verkeerd gehandeld hebben, al zal de outsider het overtreden van aller
lei rituele voorschriften nie,t zo gauw als een misdaad kunnen zien. 
Het bestaan Gods neemt weliswaar de eerste plaats in onder de 13 ge
loofsartikelen van Maimonides, maar reeds zijn tijdgenoten verklaarden, 
dat hij er liefst 600 vergeten had, daar er 613 geboden (en verboden) in 
de thora voorkomen. Hier dus ook een anti-dogmatische instelling: de 
daad is belangrijker dan de gedachte. Er staat toch ook geschreven: De 
dwaas zegt in zijn hart: er is geen God. De dwaas, niet de zondaar. 
Crescas merkte in de 14de eeuw al op, dat het geloof in God nooit een 
gebod kan zijn, daar het voor de niet-gelovige als zodanig geen gezag 
heeft en voor de gelovige overbodig is. Het is dus een geloofsaxioma, 
geen geloofsstelling. 
Dat is nog steeds het inzicht van de meerderheid der joden. Wie het be
staan van God ontkent, is een vrijdenker. Wie echter het bestaan van de 
Staat Israël ontkent, is geen goeie jood. Dat komt, omdat dit laatste in 
wezen een politieke daad is. Het ontkennen van Gods bestaan wordt pas 
tot een religieuze daad, als men bij voorbeeld voor afgodsbeelden knielt. 
Het vooropstellen van de daad betekent niet, dat de mentaliteit daarom 
quantité négligeable is. Het jodendom kent wel degelijk bepaalde funda
mentele inzichten, al leggen ze die niet vast in formules. Het ontkennen 
van alle joodse dogmatiek kan zelfs leiden tot ondogmatisch fanatisme. 
De 19de-eeuwse talmoedist Schechter zei ironisch, dat er in Israël blijk
baar maar één dogma mocht bestaan en wel dat er in Israël geen dog
ma's bestonden. En hij somt een aantal opvattingen op, die naar zijn me
ning wel degelijk echt joods zijn, zoals de gelijkwaardigheid der mensen, 
de eerbied voor het leven en de persoonlijke inzet voor vrede en gerech
tigheid. Dit zijn echter geen zaligmakende dogma's. De ontkenning hier
van wordt pas bij de ander veroordeeld, als het apert uit zijn daden 
blijkt. Wie zich schuldig maakt aan slavenhandel, de bouw van concen-
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tratiekampen en aan uitbuiting van arbeiders kan - naar algemeen 
joods inzicht- geen goeie jood zijn. Toch hebben in de loop der eeuwen 
joodse plantagehouders ·slavenhandel bedreven, in Zuid-Afrika als En
gelse soldaten concentratiekampen opgericht en als industriëlen hun per
soneel uitgebuit, zonder dat iemand hen daarom niet meer als joden be
schouwde. 
Uit het voorafgaande mag dus niet worden afgeleid, dat de vooropstel
ling van de daad nu altijd tot een kritische houding heeft geleid. Het 
leidt hoogstens tot grotere tolerantie ten aanzien van het woord en de 
gedachte. Het sluit een heilsleer uit. 
De vraag: hoe leest een jood het Nieuwe Testament verdraagt ·daarom 
alleen een zinnig antwoord als we trachten na te gaan, wanneer de lezing 
tot daden leidt, die iemand buiten de joodse gemeenschap stellen. Had 
de redactie mij gevraagd, hoe ik persoonlijk het Nieuwe Tesfament lees, 
dan zou de beantwoording mij minder moeite gekost hebben. Ik zou ge
zegd hebben, dat ik in het Nieuwe Testament de bundeling zie van een 
aantal authentieke getuigenisgeschriften van een legitieme messiaanse be
weging in Israël, in een enigszins verminkt-Griekse vertaling met een 
aantal tendentieuze en propagandistische gedeelten (zoals Hebreeën 8 : 
13), die voor de jood onaanvaardbaar zijn. En ik zou ook gaarne bereid 
zijn toe te lichten, waarom ik persoonlijk Jehosjoea van Nazareth als eer
steling in het Messiaanse Ver bond beschouw. Maar daarmee zou onze 
vraag nog geenszins beantwoord zijn. 
Want de jood leest het Nieuwe Testament niet, al staat het hem natuur
lijk volkomen vrij dit wel te doen. Wat een christen in het algemeen 
moeilijk begrijpt is dat een jood niet een vergelijkbare roeping gevoelt 
om het Nieuwe Testament te lezen, gelijk hij zelf gevoelt om het Oude 
Testament te bestuderen. Hij vergeet daarbij namelijk, dat Israël conditio 
sine qua non voor de Kerk is, maar niet omgekeerd de Kerk voor Israël. 
Bij een gesprek met christenen komt vanzelfsprekend het Messiaanse Ver
bond aan de orde. Maar in zijn beoordeling van de Kerk gaat Israël uit 
van het Noachitisch Verbond, dat voor alle volkeren geldt. De christen 
mag messiaans leven, ·de jood zal hem er voor hoogachten. Maar voor 
hem hoeft hij het heus niet. Hij kan volstaan met noachitisch te leven, 
dat wil zeggen de eerbied voor het leven te betrachten. Het moeilijke in 
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de omgang met christenen is echter, dat ze vaak in beginsel naar het 
Messiaanse Verbond pretenderen te leven of te moeten leven, maar in 
praktijk nog niet eens aan het noachisme toekomen. Ze prediken bij 
voorbeeld, dat men zijn andere wang moet ophouden, maar delen zelf 
graag klappen uit, volgens het oude beginsel, dat de eerste klap een daal
der waard is. Ze verkondigen dat men het zwaard in de schede moet 
steken, maar smeden dan een miljoen maal dodelijker atoomzwaard als 
'force de frappe'. Als verontschuldiging voeren ze daarbij aan, dat de 
mens nu eenmaal zondig is, wat zowel op hen zelf als op de vijand 
(die men overigens niet liefheeft) van toepassing is. Naar joodse opvat
ting is de zonde echter geen verontschuldiging, maar een beschuldiging. 
De zonde is niet de oorzaak van mijn falen, maar mijn falen schept de 
zonde. Een chassidisch rabbijn verklaarde: 'Hoe weet ik, dat mijn zonden 
vergeven zijn? Doordat ik ze niet meer doe.' 
We komen telkens weer bij het doen uit. En dat geldt ook voor de lezing 
van het Nieuwe Testament. Als ik het zo lees, dat ik alle mensen - bui
ten Jezus - als zondig beschouw en 'niet in staat tot enig goed', dan 
leidt dit tot defaitisme en - wat nog erger is - bevordert het een mani
cheïsch denkmodel. Dait is onjoods, en dus zullen de meeste joden er 
weinig voor voelen. Elders zal ik trachten aan te tonen, dat zulk een 
zwart-wit-model (de zwarte zondaren en de witte Messias) negerhaat (de 
zwarten en de blanken) en antisemitisme (de zwarte joden - de witte 
christenen) in de hand werM. Het staat iedere jood echter vrij dat te ge
loven. Hij wordt beoordeeld naar wat hij er mee doet. Als lezing van 
het Nieuwe Testament betekent, dat Jezus eigenlijk God is en dus vol
komen anders dan zijn broeders, dan is dit door en door onjoods. Maar 
als men zich- met Jezus - beroept op de tekst: 'Ge zijt allen Elohiem', 
dan valt daar niets tegen in ,te brengen. 
Als men aanneemt, dat God in de geschiedenis komt en de messiaanse 
mens geheel vervult, dan is dit een legitiem-joodse gedachte. Of dit bij 
Jehosjoea van Nazareth geschied is, staat hier dan nog geheel buiten. 
Dat is een nieuw probleem. Als men echter niet gelooft in een horizontaal 
komen, maar in een verticaal indalen, een incarnatie dus, dan is dit 
niet legitiem-joods, maar daarom niet ongeoorloofd. Een jood mag gerust 
geloven in de incarnatie-leer, ook in die van Visjnoe. Als hij echter 
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voor het beeld van Jezus of Visjnoe gaat knielen, wo:rdt het wel beden
kelijk. Dan nadert het afgodendienst, wat in strijd is met het tweede ge
bod (volgens de joodse telling). 
In Israël is er veel te doen geweest over het geval van pater Daniël, die 
zich beriep op de wet van de terugkeer, omdat hij van joodse afkomst 
was. Op grond van zijn verdiensten voor het joodse volk gedurende ,de 
oorlog, wilde men hem wel in Israël laten wonen, maar ontzegde hem 
het recht zich daartoe op de wet te beroepen, daar hij zich als katholiek 
priester buiten de joodse traditie geplaatst had. 
De discussies hierover zijn nog niet verstomd. Dat hangt ook samen met 
het feit, dat in Israël een herbezinning plaats vindt op de periode van 
de tweede tempel. Teruggekeerd in eigen land, kan men de eerste eeuwen 
van de gewone jaartelling niet meer negeren. Men leest dus het Nieuwe 
Testament, maar men leest het niet anders dan de Qumran-rollen. Men 
leest het als een joods geschrift, dat wil zeggen als het geschrift van een 
religieuze beweging in het jodendom. En de meningen erover lopen uit
een. Tussen de opvatting van professor Flusser en een traditioneel or
thodox theoloog ligt een hemelsbrede afstand. Flusser komt in vele op 
zichten heel dicht bij het christendom, hij neemt de messianiteit van 
Jehosjoea (en Johannes!) zeer au sérieux. De or,thodoxe theoloog plaats 
even veel vraagtekens. 
De christen verheugt zich over Flusser en is misschien bedroefd over de 
ander. Maar het meest verbaast hij zich, als hij op vrijdagavond Flusser en 
de or,thodoxe theoloog broederlijk samen ziet bidden in de synagoge. En 
als hij dichterbij komt en hun gebeden verstaat, merkt hij, dat ze eigenlijk 
beiden op de komst van de Messias wachten. 
Want ze vinden - en dat vinden alle goede joden - dat de wereld er 
sinds Auschwitz nog zo on-messiaans uitziet ... En vindt u dat eigenlijk 
ook niet? 
De feitelijke toestand is dus zo, dat jodendom en christendom als 
twee geloofshoudingen min of meer tegenover elkaar staan. Bekend is 
Bubers visie op de 'Zwei Glaubensweisen'. Als een jood het Nieuwe Tes
tament leest, dan leest hij het met een joodse achtergrond en instelling. 
Vandaar dat praktisch alle gedoopte joden weinig joodse achtergrond 
hadden. Ze kwamen meestal uit een geassimileerd milieu. 
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Voor het jodendom is het bestaan van deze twee instellingen geen knel
lend probleem, voor het christendom echter wel. Het kan de aansluiting 
met Israël niet missen. Daarom zijn christenen meer geneigd dichter bij 
het jodendom te komen, dan omgekeerd. Het is echter een feit, dat er 
ook binnen het jodendom verschuivingen aan de gang zijn. Zag men 
dertig jaar geleden het Nieuwe Testament nog als een Grieks geschrift, 
sinds Qumran kan men het joods karakter moeilijk meer in twijfel trek
ken. Kon men vanuit de diaspora de geschiedenis in Galilea bestuderen, 
alsof het om een niet-joodse aangelegenheid ging, nu weet men: nostra 
res agitur, dit is gebeurd in eigen land met onze eigen mensen. Joden 
ontdekken meer thora in het evangelie, christenen meer evangelie in de 
thora. 
We leven in een dynamische tijd. Twintig jaar zijn een heleboel. Het 
zou me niet verbazen, dat binnen twintig jaar joden en christenen in 
groten getale samen ,thora en evangelie gingen lezen. In het Amsterdamse 
Leerhuis zijn we er al mee begonnen. 
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tweede vaticaans concilie en de joden 

geschiedenis van de verklaring-discussie -historische achtergronden 

INLEIDING 

Noch bij paus Joannes, noch bij kardinaal Bea of wie dan ook is het op
gekomen dat een verklaring over de joden zou werken als een steekvlam 
in het Concilie. Niemand wilde het. Alle pogingen om het vuur af te 
schermen of in de doofpot te stoppen, mislukten. Iedere uitweg bleek 
dood te lopen op dezelfde verwikkelingen en tegenstellingen. 
De houding van de Kerk tegenover de joden is onthullend geweest voor 
de kracht en de zwakte van het Concilie. 
Ging het niet om een 'uitgebrand geval' waarover uit menselijke over
wegingen wel iets gezegd moest worden? Dat er moeilijkheden zouden 
komen, hadden Evanston en New Delhi wel geleerd, maar de deelnemers 
aan het conciliedrama hebben geen van allen vermoed hoezeer heel de cri
sis van het katholicisme, heel de problematiek omtrent de Openbaring, 
het wezen der Kerk, de Oecumene, Kerk en Wereld vastzitten aan het 
standpunt dat de Kerk aanneemt .ten aanzien van het joodse volk. Zo is 
de verklaring omtrent de joden terechtgekomen in een afschuwelijke hek
senketel met die oververhitte sfeer, die altijd de aanwezigheid van an
tisemitisme verraadt. 
De verhouding tot de joden sleept de .theologie uit de academiezaal mid
den in het concrete wereldgebeuren en blijkt daar een toetssteen voor 
haar echtheid. De geschiedenis van de verklaring over de joden is een 
spiegelbeeld geworden van de conciliegeschiedenis. Het zal daarom lang 
duren eer die nauwkeurig ui,t de doeken is gedaan. Enkele momenten 
daaruit zijn echter onmisbaar om de zin van de verklaring juist te ver
staan. 
Hier volgt eerst de .tekst in Nederlandse vertaling: 
6 In haar bezinning op het mysterie van de Kerk denkt deze H. Synode aan de 
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band, waardoor het volk van het Nieuwe Testament met de nakomelingsschap 
van Abraham geestelijk is verbonden. 
Want de Kerk van Christus erkent, dat haar geloof en uitverkiezing reeds bij 
Abraham, Mozes en de profeten haar aanvang vond, volgens Gods heilsmyste
rie. Ze belijdt, dat alle Christenen, als kinderen van Abraham, op grond van 
het geloof reeds in de roeping van Abraham zijn begrepen, en dat het heil van 
de Kerk op geheimvolle wijze wordt voorafgebeeld in de uittocht van het uitver
koren volk uit het land van de slavernij. Daarom kan de Kerk niet vergeten, dat 
zij door middel van dit volk, waarmee God in zijn onuitsprekelijke barmhartig
heid zich heeft gewaardigd het Oude Verbond aan te gaan, de openbaring van 
het Oude Testament heeft ontvangen en dat zij wordt gevoed door de wortel 
van de edele olijfboom, waarop de takken van de wilde olijf, de volkeren zijn 
geënt 1. De Kerk gelooft immers, dat Christus, Onze Vrede, Joden en Volkeren 
heeft verzoend door het kruis en beide in Zichzelf één heeft gemaakt 2• 

Te allen tijde staan de Kerk ook de woorden voor ogen van de apostel Paulus, 
die omtrent zijn volksgenoten zegt: 'hun behoort de aanneming tot zonen, de 
heerlijkheid, het verbond, de wetgeving, de eredienst en de beloften, van hen 
zijn de aartsvaders en uit hen komt naar het vlees Christus voort' (Rom. 9 : 4-
5), de zoon van de Maagd Maria. Ook staat haar voor de geest dat de aposte
len, de fundamenten en zuilen van de Kerk, uit het joodse volk zijn geboren, 
evenals die talrijke eerste leerlingen, die het evangelie van Christus aan de we
reld hebben verkondigd. 
Volgens het getuigenis van de H. Schrift, heeft Jeruzalem de tijd waarin barm
hartig op haar werd neer gezien, niet herkend en hebben de joden voor een 
groot deel het evangelie niet aanvaard, zelfs hebben niet weinigen zich tegen 
de verspreiding ervan verzet 3• Niettemin blijven de joden naar het getuigenis van 
de Apostel, God die geen berouw kent over zijn genadegaven noch over zijn 
roeping, toch nog ten zeerste geliefd omwille van de vaderen 4• Samen met de pro
feten en met dezelfde Apostel verbeidt de Kerk de dag, God alleen bekend, 
waarop alle volken eenstemmig de Heer zullen aanroepen en Hem schouder aan 
schouder zullen dienen. (Soph. 3 : 9) 5• 

Omdat aldus christenen en joden een zo groot gemeenschappelijk geestelijk erfdeel 
hebben, wil deze H. Synode een wederzijdse kennis en achting bevorderen en 

Vergelijk Romeinen 11 : 17-24. 
2 Vergelijk Efeziërs 2: 14-16. 
3 Vergelijk Romeinen 11 : 28. 
4 Vergelijk Romeinen 11 : 28-29. 
5 Vergelijk Psalm 66: 23; Psalm 65: 4; Romeinen 11 : 11-32. 
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aanbevelen. Deze wordt vooral door bijbel- en theologiestudie en dialoog ver
kregen. 

Hoewel de gezagdragers der joden met hun aanhangers de dood van Christus 
hebben doorgedreven 6, kan hetgeen in Zijn lijden bedreven is noch zonder on
derscheid aan alle toen levende joden, noch aan de tegenwoordige joden ten 
laste worden gelegd. Hoewel de Kerk het nieuwe volk Gods is, mogen toch de 
joden niet als door God verworpen noch als vervloekt worden voorgesteld, als 
of dit uit de H. Schrift zou volgen. Laten daarom allen zorgen dat zij in de 
katechese en in de prediking niets zeggen dat niet in overeenstemming is met de 
waarheid van het evangelie en de geest van Christus. 
Vervolgens betreurt de Kerk, die alle vervolgingen tegen welke mensen ook af
keurt, gedachtig het voorvaderlijk goed dat zij met de joden gemeenschappelijk 
bezit, niet geleid door politieke oogmerken, maar door godsdienstige evangeli
sche liefde, alle haat, vervolgingen, uitingen van antisemitisme, die wanneer 
dan ook en door wie dan ook tegen de joden hebben plaatsgevonden. 
Trouwens Christus heeft, zoals de Kerk te allen tijde heeft gehouden en houdt, 
zijn lijden en dood in onmetelijke liefde vrijwillig ondergaan om de zonden 
van alle mensen, opdat allen het heil zouden verwerven. 
Het is daarom de opdracht van de kerkelijke prediking het Kruis van Christus 
te verkondigen als teken van de allesomvattende liefde van God en de bron 
van alle genade.' 

GESCHIEDENIS VAN DE TEKST 

Paus Joannes gaf 18 september 1960 aan kardinaal Bea de opdracht 
een verklaring te doen opstellen over de joden door het pas opgerichte 
Secretariaat voor de eenheid der christenen. Het is niet .teveel gezegd, 
dat de joden paus Joannes bijzonder ter harte gingen. Zijn houding was 
een antwoord op het Vaticaans beleid onder Pius xn en een vervolg op 
zijn persoonlijke relaties met de joden in Bulgarije, Turkije, Griekenland 
en Parijs. 

In mei 1962 kwam het Secretariaat klaar met zijn opdracht. De .tekst 
moet uiterst voorzichtig zijn geweest. Ze bevatte twee punten die alle 
stormen hebben overleefd: 

de plechtige erkenning van de band tussen Oud en Nieuw Testament, 
tussen Israël en de Kerk en 

6 Vergelijk Johannes 19: 6. 
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- een krachtige veroordeling van iedere vorm van antisemitisme; 
maar ze had twee zwakke plekken, die het Secretariaat ook gedurende 
het gehele Concilie veel hoofdbrekens zouden kosten: 
1 De schuldvraag omtrent de dood van Christus, de vraag naar het 
deicidium (godsmoord) bleef onbesproken. 
2 Met grote nadruk werd gesproken over de 'terugkeer' der joden in 
de Kerk 7• 

Volgens kardinaal Bea 8 kwam deze verklaring wel voor op de agenda 
van de Centrale Voorbereidingscommissie. Deze vergaderde het laatst in 
juni 1962. 
Een weinig tactische publikatie omtrent de benoeming van dr. Ch. Wardi 
bij het Jewish World Congres met standplaats te Rome, om daar als 'ob
server' te fungeren bij het Vaticaans Concilie, verwekte een storm van 
verontwaardiging in de Arabische wereld. Paus Joannes en kardinaal 
Bea besloten het stuk voorlopig buiten spel te plaatsen. De toenmalige 
staatssecretaris was kardinaal Cicognani. De paus had als standpunt: eer
biediging van het beleid van de kardinaal Staatssecretaris, met de vaste 
intentie de zaak op een gunstiger moment door te zetten. De gang van 
zaken tijdens de eerste zitting van het Concilie was zo onverwacht lang
zaam dat het stuk toch niet aan bod zou zijn gekomen. 
2 Bij de tweede zitting (1963) was er niet alleen een nieuwe tekst maar 
ook een nieuwe paus. Paus Paulus wilde - om het simplistisch te stellen 
- tegelijk Pius xn en Joannes xxm zijn, en een symbiose van kardi
naal Ottaviani en kardinaal Bea tot stand brengen. Paus Paulus is een 
bescheiden, nobel mens, ver van elk despotisme, de aangewezen man om 
de collegialiteit van paus en bisschoppen gestalte te geven, maar in merg 
en been een traditionalistisch theoloog en onwrikbaar als het gaat om de 
continuïteit van het Vaticaans beleid. 
In oktober 1963 moest het Secretariaat voor de eenheid haar ontwerp 
over het Oecumenisme indienen. Omdat iedere Conciliecommissie nu nog 
maar met één ontwerp mocht komen was de verklaring over de joden 

7 P. Demann in L'Arche no. 95 - december 1964 p. 28. 'Vatican II <levant 
Ie Judaïsme', 
8 Augustin Cardinal Bea, The church and the ]ewish people, p. 23, London 
1966. 
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als hoofdstuk 1v ingelast in het ontwerp-decreet over het Oecumenisme. 
Hoofdstuk v werd gevormd door de verklaring over de godsdienstvrij
heid. 
Dit was dus de eerste officiële lezing. Logischer zou het zijn geweest als 
in de constitutie over de Kerk een principiële uiteenzetting zou zijn ge
geven over het joodse volk, daar, waar de Kerk zich nadrukkelijk het 
Volk Gods noemt. Bovendien is het voor de joden niet aantrekkelijk on
dergebracht te worden bij de oecumene. Zij zien dit als een teken, dat 
bij alle veranderingen van terminologie toch niets veranderd is in de fei
telijke houding van de Kerk, die als enige oplossing van het joodse 
vraagstuk ziet de bekering tot het christendom. Kardinaal Ottaviani en 
zijn theologische commissie zouden zichzelf niet meer zijn, als zij afzagen 
van de nog altijd overheersende opvatting omtrent de collectieve schuld 
aan de kruisdood met de daarop volgende collectieve straf en verwer
ping van de joden. Van die kant was geen heil te verwachten. 
Bovendien was het .tijdens de debatten nooit duidelijk wie nu de leiding 
had: het in meerderheid progressieve moderamen of de zeer conservatie
ve secretaris van het Concilie, Pericles Felici. Alleen een nauwkeurig on
derzoek zal - als het ooit mogelijk is - kunnen uitmaken wat zich in 
en rondom de concilie-aula heeft afgespeeld teneinde een afzonderlijke 
discussie van de verklaringen over joden en godsdienstvrijheid af te 
wimpelen en eenstemmig te verhinderen. 
3 In de derde zitting (1964) zou de Verklaring terug komen. Onaf
scheidelijk verbonden met de Verklaring over de godsdienstvrijheid! De 
ene handhaven en de andere seponeren, dat ging niet. Amor fati? (Herz
berg!) Joods noodlot? of de wraak der geschiedenis? Natuurlijk kwamen 
de stukken 'verbeterd' terug. Maar niet uit de hand van kardinaal Bea, 
maar kennelijk van de Staatssecretaris Cicognani, de voorzitter van de 
Coördinatiecommissie. De vraag rondom het 'deicidium' was uitgeran
geerd, en de 'terugkeer' der joden opnieuw naar voren gebracht. Toen 
brak de verontwaardiging los! Nooit is er in de Kerk zo groots over de 
joden, misschien ook nooit zo diepgaand over het wezen van de Kerk 
zelf gesproken als in de discussie, die volgde op deze indiening (28-30 
september 1964). Amor fati? Het was of de discussie in de greep van een 
ongekende kracht was gekomen. Het Concilie beleefde een waarachtig 
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hoogtepunt. Nu moest hoog spel worden gespeeld. 9 oktober kreeg kar
dinaal Bea een schrijven van Pericles Felici dat er een commissie van 
vier theologen was benoemd om de beide verklaringen nader te onder
zoeken. Drie ultraconservatieven: kardinaal Browne, Fernandez, de gene
raal van de dominicanen en pater Lef èbre, generaal van de spiritijnen 
en 's pausen privé-theoloog, C. Colombo! Door het onmiddellijk protest 
van 14 - hoofdzakelijk noordelijke - kardinalen is deze commissie buiten 
werking gesteld. Er kwam intussen een derde lezing tot stand, in de geest 
van de grote meerderheid. Maar de machtige minderheid gaf zich niet 
gewonnen. Op formele gronden kreeg de verklaring over de godsdienst
vrijheid een nieuwe klap. De tegenstanders stelden: het is een nieuw stuk 
geworden, er kan dus niet over worden gestemd zonder nieuwe dis
cussie. De zwarte donderdag in de laatste week van de derde zitting. Uit 
de krampachtige oplossingen blijkt, hoezeer de paus zich in een afschu
welijke impasse moet hebben gevoeld. Er werd wèl gestemd over de Ver
klaring omtrent de joden. Een overweldigende meerderheid stemde voor, 
doch het gold slechts de eerste stemming. Er konden nog amendementen, 
de beruchte modi, worden ingediend. Niets was definitief beslist. 
4 Vóór de laatste zitting (1965) is kardinaal Bea in een dwangpositie 
gekomen. De minderheid kon in Rome een geconcentreerde campagne 
voeren, de meerderheid was over de wereld verspreid. Een Duitse bis
schop had eens tegenover een Curie-kardinaal moeten doen, wat de Ita
liaanse bisschop Carli zich veroorloofde tegenover kardinaal Bea! Uit 
de Oosterse kerken en de Arabische wereld regende het protesten. De 
paus wilde zeker kardinaal Bea niet desavoueren, maar een beslissende 
uitspraak over de term 'deicidium' voelde hij als een zwaard van Damo
cles boven zijn hoofd. Was het pressie van de traditionalistische theolo
gen? Gebondenheid aan eigen kerkelijke traditie? Of trouw aan Pius 
XII die de term nog had gebezigd in zijn kerstrede tot de kardinalen in 
1942? Hoe eerder de term verdwijnt, des te beter, was het wachtwoord. 
Maar de uitdrukkelijke veroordeling van deze term gaf aan het stuk juist 
zijn historische betekenis en zou de term vanzelf hebben doen verdwijnen. 
In het Secretariaat voor de eenheid vond kardinaai Bea niet meer de 
eensgezindheid, die het stuk behoefde. Zo was de tekst terechtgekomen in 
een maalstroom, waar eigenlijk niet meer uit te komen was. 
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Kardinaal Bea heeft er wijs aan gedaan niet de harde lijn te volgen. Dit 
heeft waarschijnlijk een 'total loss' voorkomen. 
Toen de paus in oktober 1965 naar de UNO ging was het lot beslist. Hij 
besloot dat de beide verklaringen over de godsdienstvrijheid en over de 
verhouding der Kerk tot de niet-christelijke godsdiensten, waarin de ver
klaring over de joden was opgenomen, in laatste stemming zouden wor
den gebracht. De uiteindelijke tekst is niet de tekst die de 90°/o meerde
heid graag had gezien, maar zich bewust van de enorme historische bete
kenis van beide verklaringen sloot deze zich aan bij het beleid van kardi
naal Bea. De meerderheid miste feitelijk ook tezeer een elementaire kennis 
omtrent de joodse werkelijkheid na het jaar 70 tot op onze dagen, om het 
joodse volk in zijn geheel nu nog als een religieuze grootheid te herkennen. 
Daardoor ontbrak de overtuigingskracht die nodig was om de politieke 
en oecumenische bezwaren en bovenal het blinde theologische fanatisme 
te ontzenuwen. Het tweede Vaticaans Concilie bood een schouwspel van 
dramatische spanningen. Een der felste scènes werd gevormd door de 
strijd over de joden. Beschamend voor een deel maar toch met een waar
achtige belofte voor de toekomst. 

DISCUSSIES - HISTORISCHE ACHTERGRONDEN 

Toen paus Joannes het tweede Vaticaans Concilie opende, kon hij er van 
overtuigd zijn dat het wereldepiscopaat in grote meerderheid achter 
'Rome' stond. Daarom hoopte hij op een kort Concilie en grote besluit
vaardigheid. 
De ontzettende tegenstellingen in de godsdienstige problematiek in de 
moderne wereld schijnen zelfs 'Rome' te zijn ontgaan. Het wereldepisco
paat stond in ieder geval voor een verrassing. Maar nog mocht de Curie 
geloven de gangbare opinie van de r.k. wereld te vertegenwoordigen. Niet 
de tegenstellingen in de wereld, noch de nieuwe theologie hebben de ge
nadeslag toegebracht aan deze vredige illusie, maar een mentaliteit in oer
conservatieve kring, zo afgegrendeld, zo levensvreemd en levensvijandig, 
zo duister instinctief, dat een schrik zich meester maakte van 'de velen', 
en aan alle kanten tegelijk de gewaande meerderheid begon af te brok
kelen, tot er niets anders overbleef dan een hardnekkig strijdende min
derheid. 
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De snelle ommekeer noodzaakte tot een snelle bezinning. Dit werd de sti
mulans tot een onverwachte gedachtengroei. Zo ging het Concilie een 
cesuur teweeg brengen in de geschiedenis van het katholieke denken. 
Misschien kwam de tegenstelling tussen oud en nieuw nergens scherper 
naar voren dan in de joodse kwestie. 
Deze gedachtengroei valt duidelijk te constateren als de uiteenlopende 
meningen in groepen naast elkaar worden geplaatst. Omdat de sprekers 
in willekeurige volgorde optraden, is dit ook de enige weg om inzicht te 
krijgen in de botsing van de meningen. Zij zijn alleen verstaanbaar in een 
historisch kader. De historische achtergrond bepaalt ook mee de omgren
zing van de verschillende groepen. 
1 Voorop moet dan staan de Arabische tegenstand. Deze werd hoog
stens in bedekte termen uitgesproken. De kracht van deze tegenstand 
kwam vooral tot uiting in de acties buiten de vergaderzaal en in de ge
volgde procedure. Waarom maakte die tegenstand zoveel indruk? Schrikt 
het Vaticaan eerder als er politiek dan wanneer er godsdienst op het 
spel staat? Was het zorg om de christelijke minderheden in de Arabische 
landen? Weet alleen het Vaticaan niet, dat geen enkel verzoenend gebaar 
tegenover de joden genade vindt in de Arabische ogen? Dat alles is 
eigenlijk geen vraag. 
De Vaticaanse houding tegenover de joden en tegenover de staat Israël 
is zeer gecompliceerd, verziend en bijziend tegelijk en sterk historisch ge
bonden. Uiteenlopende factoren spelen hier een rol. De Islam is gevoe
lig voor de Arabische wereld en heeft een ondetermineerbare invloed in 
de grote continenten der toekomst, Azië en Afrika. Het geheel der jonge 
kerken heeft maar een zwak begrip voor het jodendom en verstaat wei
nig van de eeuwenlange tragedie tussen Kerk en Israël in Europa. Het 
Vaticaan heeft zelf een bijzondere gevoeligheid voor de Heilige Plaatsen. 
Een noorderling kan dat gevoelselement maar nauwelijks vatten en hele
maal niet appreciëren. Iets leeft er nog uit de tijd van de kruistochten en 
misschien kan de noorderling wel verstaan, dat de kruisvaart meer was 
dan een avontuur van barbaren, en wel een concretisering van een pri
mitief geloof in een heilig aards en eenmaal eeuwig Jeruzalem. Allerlei 
waanvoorstellingen omtrent de joden uit het verleden projecteren zich 
dan in een vrees voor een joodse triomf in Jeruzalem, een vrees voor een 
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'profanatie' van de Heilige Plaatsen en het Heilige Land. Voeg daarbij 
dan de contra-reformatorische kerkopvatting, waarin het joodse volk als 
Volk Gods totaal heeft afgedaan en de middeleeuwse opvatting van het 
om de godsmoord gevloekte jodendom, en ge verstaat iets van het zoeken 
naar een alibi, van de schrik voor gezichtsverlies op een moment, dat an
dere problemen het totale beleid beheersen. 
2 Deze mentaliteit leeft niet geïsoleerd. Juist voor Rome betekent de 
vraag naar de Oecumene allereerst een nieuwe confrontatie met de oos
terse kerken. In deze kerken heeft zich een hellenistisch christendom 
vastgezet met een hellenistisch verzet tegen het jodendom. Te vaak is ons 
de strijd vóór de vier grote Concilies voorgesteld als een speculatieve 
strijd binnen het christendom over de vraag, hoe de bijbelse gegevens in 
overeenstemming waren te brengen met de Griekse wijsheid. De theolo
gische passie van de kerkvaders werd echter veel meer bepaald door het 
levend joods verzet tegen het christendom en de opvattingen van de jo
den-christenen, die met name in het arianisme tot uiting kwamen. Thans 
zijn deze oosterse kerken door een historie van eeuwen nauw verbonden 
met de Arabische wereld. Zij voelen de kruistochten niet alleen als een 
strijd tegen de Islam, maar ook als een strijd tegen de oosterse landen. 
Nu zien zij in het jodendom een vijandige macht, die hûn gelovigen in 
de staat Israël tekort doet. In de verklaring over de joden zien zij eigen
lijk een antwoord van de Latijnse kerk op de gebeurtenissen in West
Europa, een opportunistisch gebaar, waartoe een algemeen Concilie zich 
niet moet lenen. Aangezien dit standpunt ook in de Curie veel weerklank 
vond, had men daar geen zin het Oosten voor het hoofd te stoten, juist 
nu het historisch moment voor een verzoening tussen Rome en Byzantium 
scheen aangebroken. Daarom kwamen zelfs uit Spanje bisschoppen plei
ten zich toch te voegen naar de wens van de oosterse patriarchen en bis
schoppen: het 'niet-opportuun' uit te spreken over de Verklaring aan
gaande de joden. 
Een veroordeling van het antisemitisme op grond van algemene naasten
liefde werd aanvaardbaar geacht. De speciale band van de Kerk met het 
joodse volk en de betekenis daarvan voor de vernieuwing der Kerk werd 
traditiegetrouw over het hoofd gezien. 
3 In het verzet tegen de verklaring over de joden heeft zich tenslotte 
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de strijd toegespitst die het hele Concilie heeft beheerst, de strijd tussen 
de conservatieve, centralistische Curie-theologen en het vernieuwing
eisende wereldepiscopaat. Hoe dichter de beslissende fase naderde, des 
te duidelijker werd dit ook uitgesproken. Noch de Arabische weerstand, 
noch de protesten van orthodoxe of ge-unieerde kerken lieten de balans 
doorslaan, maar een triumfalistische, clericalistische, juridisch bepaalde 
kerktheologie. 
De Kerk is door Christus gesticht, Christus heeft zijn zendingsmacht over
gedragen aan Petrus en de Apostelen. De hiërarchie vervult haar zen
ding met medewerking van de leken. De naam Volk Gods komt haar toe, 
niet aan de joden. Het Oude Verbond was alleen voorbereiding op het 
Nieuwe Verbond. De beloften zijn volledig vervuld. Het Rijk Gods is 
de Kerk. 
Het is dez~ interpretatie van het Nieuwe Testament, die in de constitutie 
over de Kerk wel impliciet was verworpen, maar pas demonstratief zou 
zijn verslagen, als de Kerk haar wezenlijke verbondenheid met het con
crete joodse volk, zelfs haar gedeeltelijke identiteit met het jodendom, 
zou erkennen. 
Het gevaar moest worden afgewend dat de verklaringen over de gods
dienstvrijheid en over de joden het symbool gingen worden van het Va
ticanum II. Dat was de drijfveer van bisschop Carli en zijn 87 medestan
ders maar juist door dat symbool-karakter werd de meerderheid op één 
hoop gejaagd. De werkelijkheid van het Vaticaans Concilie zou in een 
te rozig licht terecht komen, als de indruk werd gewekt, dat de gezuiver
de opvattingen over Israël reeds gemeengoed waren in heel de katholieke 
Kerk. 
4 Zonder onbescheiden te worden mogen de bisschoppen van de Ver
enigde Staten zeggen dat zij op de bres hebben gestaan vóór de Verkla
ring, en dat zonder die steun de Verklaring nooit zou zijn gepromulgeerd 
in zijn tegenwoordige vorm. 
Maar hun verbondenheid met de joden heeft een minder bijbelse signa
tuur dan die welke in de Verklaring naar voren komt. Van meet af aan 
was het duidelijk dat de Amerikaanse bisschoppen eenvoudig niet thuis 
konden komen zonder de Verklaring over de godsdienstvrijheid en over 
de joden. Zij zouden hun gezicht als Amerikaans burger en oecumenisch 
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christen verliezen. Zij zijn er ook diep van overtuigd dat hun opvatting 
over Kerk en Staat de ideale is. Maar het zou een miskenning zijn van 
het Amerikaanse hart, als daarmede hun sympathie voor de joden werd 
gekleineerd. Zij zijn zich wel bewust dat godsdienstige vooroordelen ook 
in Amerika een voedingsbodem zijn voor het antisemitisme. Maar zij heb
ben een gevoèl van saamhorigheid met de joden, dat typisch Amerikaans 
mag heten. De katholieken hebben samen met de joden en de negers de 
achteruitzetting gevoeld door de chauvinistische Amerikaanse leidende 
klasse. Het antisemitisme in de Verenigde Staten was een status-symbool 
geworden. Joden en katholieken bevonden zich samen op de weg naar 
de emancipatie. Naar buiten is dit vooral gebleken bij de verkiezing van 
Al Smith tot gouverneur van New York en bij de verkiezing van Ken
nedy tot president. In hun zin voor concrete realisaties hebben de katho
lieken van de Verenigde Staten een machtige pressie uitgeoefend om de 
verwaterde tweede lezing van kardinaal Cicognani te doen verdwijnen. 
5 De belangrijkste factor voor een vernieuwing van de joods-christelij
ke verhouding vormen de nieuwe theologische inzichten, die in het Con
cilie zijn uitgesproken. Het aantal sprekers is betrekkelijk gering geweest, 
maar de kwaliteit was voortreffelijk. Hier wordt steeds herinnerd aan de 
rede vaw J elmini, bisschop van Lugano, die in 1963 het standpunt van 
het Zwitsers episcopaat heeft uiteengezet. Voor het eerst werd hier in 
een Concilie over het jodendom gesproken als over een schisma in het 
Volk Gods, en de wezenlijke betekenis van de joden voor de volheid der 
tijden. In een kort bestek als dit moet een poging om deze theologische 
ontwikkeling te schetsen achterwege blijven. 
Eén passage echter uit de redevoering van kardinaal Lercaro is zo sa
menvattend, dat deze als proeve kan dienen van de zegenrijke gedach
tengroei omtrent de joods-christelijke verhouding tijdens het Concilie en 
van de wezenlijke wending die zich in het katholieke denken heeft door
gezet. 
'Het Verbondsvolk heeft in de ogen van de Katholieke Kerk' - aldus 
kardinaal Lercaro 28-9-'64 - 'niet alleen waarde voor het verleden 
en de oorsprong van ,de Kerk, maar ook voor het heden, en wel voor 
hetgeen in haar het wezenlijke, hoogste, meest religieuze, meest goddelij
ke en meest blijvende is voor het dagelijks leven: het is het hoogtepunt 
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van alle kerkelijke handelingen en de bron van haar kracht, en dat is: haar 
dagelijks leven uit het Woord Gods in de woorddienst en haar leven uit 
het Lam Gods in de dagelijkse offerdienst. Nu zijn deze beide hoogste 
waarden, dit dubbel handelen dat één geheel vormt en dat het volkomen
ste handelen van de aardse kerk betreft, afkomstig uit het erfgoed van 
Israël: niet slechts de Schrift, maar in zekere zin ook de Eucharistie, die 
voorafgebeeld is in het Paaslam en het manna en door Christus zelf op
zettelijk in het raam van een Paas-Haggada is ingesteld. Meer nog: 
Woord Gods en Eucharistie - 'Zie het Lam Gods' - brengen ook heden 
nog in mysterieuze zin een reële gemeenschap tot stand tussen de litur
gische gemeente, die de Kerk in haar hoogste handelen tegenwoordig 
stelt en de heilige kahal (gemeente) van de kinderen Israëls. Ook thans 
nog betekenen deze een gemeenschap van Woord en Bloed, van Geest 
en Leven, waardoor wij iedere dag, juist op het hoogtepunt der Eucharis
tieviering, met recht Abraham onze Aartsvader noemen, dat wil zeggen 
de Vader van ons geslacht' 9• 

Deze verklaring is daarom zo waardevol, omdat hier de religieuze 
waarde van het nog levende jodendom werd beklemtoond op een wijze 
die veel christenen stof tot nadenken zal geven. Een echte vernieuwing 
van de christelijke houding tegenover het oude Godsvolk vraagt niet en
kel de uitroeiing van het antisemitisme, maar een positieve waardering 
van de plaats die het joodse volk inneemt ten aanzien van het leven der 
christelijke kerken. 

CONCLUSIE 

Ondanks de betreurenswaardige wijzigingen in de feitelijk reeds door 
het Concilie aanvaarde tekst, is de Verklaring over de joden een histo
risch document geworden: 
1 behalve een veroordeling van het antisemitisme, is er nu een plechti
ge afwijzing van een Israël-theologie, die een collectieve schuld predikt 
van het joodse volk van Christus' kruisdood, en als consequentie daar
van een collectieve straf, en verwerping van het joodse volk als uitver
koren volk. 
9 Volledige tekst in Duitse vertaling: 'Freiburger Rundbrief' no. 61/64 -
1965, p. 15-17. 
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Daarmee is ook de beschuldiging van 'Godsmoord' impliciet veroordeeld. 
2 In dit stuk wordt niet alleen de innige band erkend, die het christen
dom bindt aan het jodendom bij zijn oorsprong en voleinding, maar ook 
de band, die er ook thans bestaat tussen het joodse volk en de christen
heid. 
Maar bij het opmaken van deze balans valt juist in het licht van de be
wogen strijd in het Concilie sterk op, hoe het Vaticaans Concilie nog 
maar een eerste behoedzame stap heeft gezet op de weg naar een totale 
vernieuwing in de joods-christelijke verhoudingen. 
Of deze stap een beslissende is geweest, moet de toekomst bewijzen. Reden 
tot optimisme is de warmte waarmee deze verklaring door de katholie
ken over heel de wereld is ontvangen. Overal zijn acties gaande om de 
richtlijnen in toepassing te brengen, bijna overal in samenwerking met 
andere christenen. 
Reden tot scepticisme blijft de dikke laag van vooroordelen, dat latente 
antisemitisme, dat in gesprek, in publieke meningsuitingen, in prediking, 
onderwijs en catechese nog steeds voortwoekert en daarom zo gevaarlijk 
is omdat het veelal onbewust voortleeft tot in bepaa1de uitingen van fi
losemitisme toe. Reden tot optimisme is ook dat de christenkerken reeds 
onderling in contact zijn getreden om te komen tot een gemeenschappe
lijk standpunt. Dan zal een gemeenschappelijke activiteit vanzelf volgen. 
Maar de misverstanden zullen nooit verdwijnen als ook niet een inten
sieve gedachtenwisseling ontstaat tussen jodendom en christendom. Al
leen in die onderlinge samenwerking kunnen de joods-christelijke ver
houdingen worden gesaneerd. 
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israël en de oecumene 
een greep uit de oecumenische uitspraken over Israël (sinds 1945) 

In 1949 moest H. Berkhof in dit tijschrift het verbazingwekkende feit 
vaststellen, dat de officiële kerk over het grondvraagstuk der verhouding 
van Israël en de kerk niet of nauwelijks gedacht had. Dit onbegrip vindt 
zijn oorzaak, zo zegt Berkhof, in de heidenchristelijke zelfverheffing van 
de kerk, de roemzucht waarmee zij zichzelf krachtens het 'nieuwe' ver
bond tot erfgenaam van lsraëls verkiezing en belofte verklaart. Zo een 
kerk moet tegenover Israël een vreemde blijven, want zij heeft zichzelf het 
geheimenis toegeëigend. Zij kan Israël onmogelijk vanuit zijn eigen 11oe
ping en ver~iezing en dus ook niet vanuit zijn beste zelfkennis versfaan. 
Het gevolg is dan ook, dat de kerk over Israël in termen ,spreekt, die 
dit volk zelf vreemd zijn. Het vermag zich dan ook zelden in het beeld, 
dat de kerk van hem heeft, herkennen. Het voelde zich misverstaan en 
miskend voordat nog enig rapport of gesprek was begonnen. Het wist 
dat de kerk, met haar absolutistische opvatting omtrent de eigen katholi
citeit, het volk alleen als object van zending zou kunnen zien. En die 
'rol' wil dit volk juist vanuit zijn beste zelfkennis niet wede11rechtelijk 
opgedrongen krijgen. 

AMSTERDAM 1948 
Hoe diep de kerk in dit misverstand, door zelfverheffing ingegeven, 
steekt, bleek reeds kort na de laatste wereldoorlog. In de voorbereidende 
studies voor de vergadering van de Wereldraad (i.o.) in de stad Am
sterdam, wordt over Israël gehandeld onder de hoofdtitel 'de weg tot 
aanhangers van andere religies'. Israël wordt er op één lijn behandeld 
met een primitieve religie in Nieuw-Guinea, die bevangen in het fatum 
van bloedwraak en kannibalisme 'benaderd' moet worden door de missie. 
Men denke zich in wat het voor een jood betekenen moet, zijn volk, dat 
uit alle natiën de tien geboden, het abc der menselijkheid (Thomas 
Mann), mocht ontvangen en dat naar zijn oude ,tradities iedere niet-jood, 
die naar de noachitische geboden leeft voor een tsaddik (rechtvaardige) 
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houdt, in één rij gezet te zien met een religie die aan het noachitisch 
criterium van eerbied voor het leven niet voldoet. De plaatsing van dit 
hoofdstuk is rondweg een schandaal. 
Ook over de inhoud van dit door de Franse 'lsraëlzending' geschreven 
stuk kunnen wij onmogelijk gelukkig zijn. Het is van een duidelijke en 
onomwonden anti-judaïstische strekking. De kerk als het 'nieuwe Israël' 
is met het joodse volk in solidariteit verbonden (had de Franse kerk dat 
waargemaakt in 1940-1945?), omdat zij Israëls naam heeft 'geërfd'. 
Een betuiging van 'lotsverbondenheid' met de joden in een voor hen vol
komen onaanvaardbare, onwaarachtig klinkende en pretentieuze taal. 
Men spreekt zonder blikken of blozen van de 'bemoeiingen' om de joden 
te 'bekeren', met gebruikmaking van een verkeerd geëxegetiseerde tekst: 
in de Messias Jezus betekent besneden te zijn of onbesneden te zijn niets, 
maar of men een nieuwe schepping is (Galaten 6 : 15). Van een werkelijk 
schuldbesef over het falen der christelijke gemeente in de beslissende 
jaren van de strijd, toen het nihilisme zich tegen Israël uitleefde, is heel 
weinig te bemerken. Hoewel Karl Barth wordt geciteerd, die deze strijd 
tegen Israël ,identificeert als een aanval tegen het geheimenis der vlees
wording, spreekt men een paar bladzijden verder over de aanvallen, die 
dit mysterie der incarnatie onder de joden(!) te verduren zou heb
ben ... , alsof niet dit volk zoëven nog de aanval van het nihilisme te 
lijden had, plaatsbekledend, ten koste van zes miljoen mannen, vrouwen 
en kinderen (gezegend zij hun naam). 

Men wrijft zich nu, na jaren, de ogen uit, als men dit artikel terugleest 
en zich herinnert in de dagen van zijn verschijnen de ongeest ervan niet 
onderkend te hebben-, en men troost zich met dat ene zinnetje, dat in 
zijn concessieve formulering een inconsequente en daardoor oprechte in
druk maakt: 'hoewel de christenen elkaar zeggen dat de rest van Israël 
ontrouw is, kunnen zij toch niet goed vergeten (zo s,taat het er; alsof 
er moest volgen: hoe gaarne ze dat zouden willen ... t.S.), dat de be
waring van Israël tot aan de jongste dag één der mysteriën van God is'. 
Met deze waarheid echter is in het stuk zelf theologisch geen enkele 
ernst gemaakt. 
De eerste assemblée in Amsterdam (1948) heeft zich tot de kerken ge-
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richt met een duidelijke verklaring tegen het antisemitisme, dat zij ab
soluut onverenigbaar acht met het belijden en de praktijk van het chris
telijk geloof. Helaas echter staat deze afwijzing van het antisemitisme in 
een context, die spreekt over de kansen en mogelijkheden van de 'joden
zending'. Het wordt zeer gepolijst, zeer voorzichtig, maar toch duidelijk 
gezegd (ik citeer letterlijk): 'alleen indien wij op overtuigende wijze aan 
onze joodse naasten tonen, dat wij voor hen de algemene rechten en 
waardigheden zoeken die God voor al zijn kinderen begeert, kunnen wij 
tot zulk een ontmoeting met hen (de joden) komen als nodig ,is om met 
hen he,t beste te delen wat God ons in Christus gegeven heeft'. 'Wij -
christenen' staat hier tegenover 'zij - joden'; en het beste is 'ons' ge
geven. 
Nauwkeurige lezing bevestigt he,t vermoeden, dat de bereidheid tot het 
bestrijden van het anti-semitisme wordt ingegeven door de wens het 
christelijk getuigenis voor de joden acceptabeler te maken. Hoe edel ,dit 
motief lijkt en in zekere zin, subjectief is, het bederft de hele zaak. Een 
ontrouwe slaaf pocht hier op het noodzakelijkste dat hij zegt te gaan 
ondernemen! Het kan niet armzaliger. Ons past immers niet anders dan 
een schuldbelijdenis zonder enig voorbehoud, waarin wij erkennen door 
ons falen als leerlingen van Jezus, medeschuldig te zijn aan de moord 
van het nazisme op Gods volk en zo op de vleeswol'ding van zijn woord. 

EVANSTON 1954 
Op gevaar af eentonig te worden, moet worden geconstateerd, dat Evan
ston (1954) het er niet veel beter af bracht. De meerderheid van de af
gevaardigden weigerde over de hoop van Israël, waarvoor de apostel 
eel'tijds zijn keten droeg (Handelingen 28 : 20), in het kader van de be
handeling van het hoofdthema 'Jezus Christus, de hoop der wereld' te 
spreken. Het bleek niet 'haalbaar' om dit volk en zijn staat - politieke 
gevoelens bepaalden mede de schuwheid - tot de wereld te rekenen, 
waarvoor Gods beloften bestemd zijn, tenzij inclusief, zonder te rekenen 
met Israëls bijzondere plaats en roeping. Het is de eigenaardige blind
heid voor het wezen van dit volk die vrome anti-antisemieten vaak be
vangen houdt. Terecht heeft A. de Kuiper er in zijn proefschrift op ,ge
wezen, dat deze watervrees mede veroorzaakt werd door de traditie van 
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taakve11deling tussen de Wereldraad en de internationale Zendingsraad. 
Hij zegt letterlijk: 'onder deze laatste ressorteert immers de jodenzen
ding ( ... ). Het moeilijke punt is daarbij overigens, dat daar - in the 
Committee on the Christian Approach to the ]ews - dikwijls slechts 
de zendingsstrategische vragen aan bod komen, zodat geen enkel oecu
menisch lichaam zich tenslotte uitspreekt over Israël'. Deze opmerking, 
die medio 1964 gedateerd is, verklaart veel; zij vermag ons echter niet 
te troosten over de magere oogst van ons zoeken. 
Emil Brunner had de kerkelijke heren, die in Evanston (1954) samen
kwamen, ten deze met zijn boek Das Ewige als Zukunft und Gegenwart 
(augustus 1953) bepaald ook niet geïnspireerd. Tevergeefs zal men ook 
in dit boek zoeken naar een paar bladzijden over de hoop van Israël. De 
paulinische verwachtingen, uitgesproken in de brief aan de Romeinen, 
vooral in de hoofdstukken 9-11, komen er niet in ter sprake. Het boek 
mist trouwens het snuifje chiliasme, dat de anders zo zouteloze pap der 
eeuwige verwachtingen smakelijk maakt. Brunner noemt alle hoop op een 
rijk van recht en vrede binnen de geschiedenis, elk spoor van verwach
ting van het millennium, christelijke utopie. Met de Augustana (art. 17) 
en de Helvetica posterior (cap. 11) spreeM hij van joodse meningen en 
joodse dromen (p. 80 v.). Dat deze joodse dromen en meningen op tenach 
stoelen, is hem bekend, maar wordt afgedaan met de opmerking dat het 
een en ander tot het voorlopig karakter van deze openbaring behoort 
(p. 187). Zo komt de profetie er abstract, onhistorisch en 'geestelijk' uit 
te zien. Tegenover de weeën der geschiedenis, staat de schrijver dan 
ook ietwat radeloos; zo meent hij te kunnen zeggen, dat het christelijk 
geloof de revolutie in dien zin omwentelt, dat het alleen de revolutie van 
binnen naar buiten erkent als echt en de omgekeerde als een gecamou
fleerde reactie ontmaskert (p. 69); alsof zulk een theologie op haar beurt 
niet evenzeer als exponent der reactionaire burgerlijkheid zou kunnen 
worden ontmaskerd. Hiermede is ,de spanningsvolle dialectiek, waarin de 
geroepen gemeente mag staan, eenzijdig opgeheven; zo wreekt zich het 
gebrek aan visie op de hoop van Israël. 

THE CHURCH CANNOT REST 

Gelukkig echter heeft een minderheid het er in Evanston niet bij laten 
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zitten en een Statement on the Hope of Israel ingediend. Wij vinden er 
twee Nederlandse namen onder, die van H. Berkhof en J. P. van Heest; 
uit Duitsland tekenden Heinrich Vogel, Edmund Schlink en Martin Nie
möller; uit Frankrijk Marc Boegner en Pierre Maury; ook professor 
Hromadka's naam vinden wij onder die van nog verscheidene andere 
ondertekenaars. Helaas scheme1,t ook in dit stuk de vrees door, dat men 
politiek zal worden misverstaan, omdat er deelnemers zijn die Israël niet 
kunnen scheiden van de staat Israël. Dat verleidt de opstellers zelfs tot 
een onzuivere tegenstelling, als zij zeggen: onze bedoeling in deze aange
legenheid is 'wholly biblical' en mag niet worden verward met een 'poli
tica[ attitude' tegenover de staat Israël. Ons past echter over dit stuk 
een voorzichtig oordeel der liefde; deze minderheid heeft a1thans iets 
willen zeggen, waar de officiële, overgrote meerderheid uit politieke, 
theologische of 'insti:tutaire' angst zweeg. Hier geldt het woord van Au
gustinus: 'niet dat dit moest worden gezegd, maar opdat er nie,t geheel 
en al gezwegen zou worden'. Hoewel het stuk terecht in het opschrift 
spreeM van the hope of Israel verandert het voorzetsel in een beslissende 
passage, waar het plotseling luidt: onze hoop op de komst van Christus 
sluit 'our hope for lsrael' in. Die hoop is de overwinning van Christus 
over de blindheid van zijn eigen volk, zij is gericht op de bekering van 
de joden. Zo houdt ,dit statement zich niet aan zijn veelbelovende titel; 
het handelt niet over de hoop van Israël, maar over onze hoop voor Is
raël op een wijze, die de jodenzending niet uit - doch eerder insluit. 
Toch zijn er in dankbaarheid een paar poûtiva te vermelden: het stuk 
opent de ogen voor de blijvende verkiezing van Israël, het spreekt van 
de onscheidbaarheid van Israël en de kerk en de blijvende geldigheid 
van de beloften Gods voor Abraham en zijn nageslacht. Helaas zijn ech
ter deze positiva omstrengeld door omzichtig geformuleerde halve waar
heden, zodat de zegkracht teloor gaat. Men proeve een zin als deze: 'ge
dachtig aan de zware schuld van de christenheid jegens de joden door 
de geschiedenis der kerk heen, zijn wij er zeker van: de kerk kan niet 
rusten tot het koningschap van Christus ook door zijn volk naar het vlees 
is erkend'. Men zou na de voorzin, waarin het falen der gemeente in de 
loop der eeuwen wordt erkend, eerder een krasse uitspraak als van Rein
hold Niebuhr verwachten: 'vrijwel niets kan het symbool van Christus 
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voor het joodse denken zuiveren van alle vlekken, waarmee het door 
eeuwen van christelijke verdrukking bevlekt is'. In plaats daarvan de 
dubbelzinnige woorden 'the church cannot rest' - wat willen ze zeggen? 
Wordt hier toch weer opgeroepen tot jodenzending? Of wil men hier de 
verwachting uitspreken, dat de ene Messias op zijn dag door jood en 
christen gelijkelijk (h)erkend wordt? Het eerste zou af te wijzen, het 
tweede te beamen zijn. 

NEW DELHI 1961 
Wij laten enig materiaal liggen en richten onze blik op de resolutie aan
gaande het antisemitisme, die in New Delhi (1961) werd aangenomen. 
De in Amstel'dam (1948) uitgesproken waarschuwingen worden geciteerd 
en van commentaar voorzien. De assemblee is van mening dat deze waar
schuwing herhaald moet worden, omdat er nog steeds situaties zijn waar
in joden voorwerp van discriminatie zijn, ja zelfs van vervolging. Men 
waarschuwt ervoor in het christelijk onderricht de historische gebeurte
nissen die tot de kruisiging leidden, niet zo voor te stellen, dat men op 
het joodse volk van vandaag verantwoordelijkheden laadt die bij de ge
hele mensheid thuishoren en niet bij één ras of gemeenschap. Dan volgen 
deze woorden: Jews were the first to accept Jesus and ]ews are not the 
only ones who do not yet recognize him. Deze slotzin was een amende
ment; oorspronkelijk luidde hij: ... J,ews are not the only ones who re
ject him. Men zegt dat het amendement fot stand kwam mede onder in
vloed van de waarnemer uit Israël. Dat verklaart zeker de verbetering 
van 'reject' in 'not recognize', maar niet het verschijnen van het merk
waardige woordje 'yet'. Joden zijn niet de enigen, die hem nog niet er
kennen. Wat wordt hier bedoeld? De eerste commissie van de Confe
rence organised by The International Consultative Committee of Orga
nisations for Christian-]ewish Co-operation (Cambridge, 7-14 augus
tus 1966) formuleert de vraag aldus: Wat is de theologische of eschato
logische betekenis en wat zijn de praktische implicaties van de woorden 
'not yet' in deze verklaring ( ... ) ? 

NA 1961 
In New Delhi werd de taak van het nieuwe Committee on the Church 
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and the Jewish People vastgesteld. Dit Committee is één van de vaste 
commissies van de Division of World Mission (!) and Evangelism; het 
is in de plaats gekomen van de oude International Missionary Council's 
Committee on the Christian Approach to the ]ews. Deze commissie 
heeft drie opdrachten: coördinatie van de 'jodenzending', bestudering 
van de joodse wereld en van de theologische vragen in verband met de 
verhouding van de kerk en het jodendom, strijd tegen het antisemitisme. 
Men ziet - als men het nog niet wist - dat de zaak zich niet altijd met 
de naam wijzigt. Ambivalentie, een meegekomen last uit het verleden, 
blijft op het werk van deze commissie drukken. New Delhi delegeerde 
aan haar de doordenking van de verhouding tussen de kerk en het joden
dom, waarover de assemblee zelf geen duidelijke taal wist te spreken. 
Voorzover ik meen over de werkzaamheden van deze commissie eniger
mate te zijn ingelicht, wil ik er wat van zeggen. Hoeveel behartigens
waardigs ons ook ter ore komt, men schijnt in de fundamentele vraag 
niet tot klaarheid en niet tot een beslissing te kunnen komen. Over de 
vraag van de verkiezing van Israël schijnt de commissie verdeeld te zijn. 
Sommigen menen, dat de verkiezing het joodse volk is ontnomen en 
overgegaan op de kerk; anderen, dat het joodse volk van vandaag nog 
identiek is met het verkoren Israël; deze laatsten beleven de gescheiden
heid van synagoge en kerk als een schisma in het ene volk van de ene 
God. Gods blijvende verkiezing betekent voor hen dan ook, dat de uit
eindelijke hoop van de wereld verbonden is met Israëls heil, op de dag 
dat God het gebroken lichaam van zijn ene volk zal helen. Het is van
zelfsprekend, dat zulke kapitale verschillen op een neuralgisch punt, hun 
gevolgen hebben, vooral ook als het gaat om het 'getuigenis' der ke.rk. 
Jodendom en kerk zijn met elkaar verbonden door meer dan historische 
banden. Zij zijn echter ook door een eeuwenlange geschiedenis van el
kaar vervreemd. De kerk heeft, op een uitzondering na, werkeloos toe
gezien toen de stoet der joden, op weg naar de gaskamers, aan haar oog 
voorbijging. Het waren gedoopte en ,geconfirmeerde christenen, die als 
slaven van het nihilisme, de gaskranen hebben opengedraaid. Wij heb
ben, zo wordt ook in de kringen van deze commissie gezegd, ons te rea
liseren, dat onze christelijke woorden in de oren van de meeste joden 
gediskwalificeerd zijn. Daaraan schijnt men echter niet de enig mogelijke 
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consequentie te verbinden, die overigens om vele andere redenen ook 
getrokken dient te worden, namelijk dat 'jodenzending' een verwerpe
lijke zaak is. Men probeert toch weer een 'approach' (wie helpt ons van 
dit woord af?) te vinden en geloofwaardig te worden of te schijnen, nu 
door stil, nederig en zwijgend te 'getuigen'. Sommigen van de commissie 
gaan daarbij zelfs zover, dat zij de volkomen onaanvaardbare verklaring 
van de Commission on World Mission and Evangelism (Mexico City 
1963) bijvallen, waarin gezegd is, dat de missionaire houding jegens 
de joden in principe dezelfde is als jegens andere religies, dat er overal 
bereidheid tot dialoog moet zijn (modewoord, dat op zichzelf een koeie
waarheid inhoudt!), maar dat de 'approach' bij verschillende mensen in 
verschillende omstandigheden niet dezelfde kan zijn (zoals je tenslotte 
een adder anders 'benadert' dan een vlinder). Het komt erop neer, dat 
het spreken van een 'gesprek met Israël' niet meer dan een zaak van 
missionaire tactiek zou zijn: een stil, bescheiden en zwijgend getuigenis, 
omdat wij het in het verleden helaas zo bont gemaakt hebben. Tegen
over deze opvatting staat dan gelukkig die van hen, die over de verhou
ding van christenen en joden ee!'der in ,termen van oecumenisch engage
ment dan in die van een zendingstaak denken. Dit deel van de commissie 
wenst een dialoog met Israël, die zal moeten aanvangen in het gemeen
schappelijk erfgoed: Gods openbaring in het (zogenaamde) Oude Testa
ment. Men moet elkaar niet willen bekeren, maar elkaar beter leren ver
staan in het goede vertrouwen, dat de ware kennis van God de erken
ning van de openbaring in Christus impliceert. Helaas moeten wij dus 
constateren, dat de oude tegenstelling zich in de nieuwgevormde com
missie voortzet: Israël hangt nog steeds tussen zending en oecumene. 
Nog steeds is niet van harte gekozen voor het gesprek met Israël. Ook 
de voorstanders van dit gesprek spreken niet altijd ondubbelzinnig. De 
oude traditie van de 'jodenzending' blijkt een -taai leven te hebben. 

EEN ONDUBBELZINNIG GELUID 

Het resultaat van dit onvolledig relaas overziende, is er geen reden zich 
hooggestemd te betonen. Toch mag er gezegd worden, dat er zich aarze
lend - en te langzaam, veel ,te langzaam - een nieuwe visie en aanpak 
aankondigt, maar de oude tegenkracht is nog sterk. Vele uitspraken blij-
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ken bij diepere beschouwing aan een eigenaardige dubbelzinnigheid te 
lijden, alsof de profeten in comité generale compromissen hebben geslo
ten. Na het doornemen van deze lectuur verlangt men een heldere en 
gave stem te horen. Vaak zijn het de minder officiële woorden, waarin 
de stem van de Goede Herder minder gestoord wordt door keelschrapin
gen van een huurling. Zo heeft de Israëlsectie van de Kirchentag in Ber
lijn (1961) een goede verklaring afgelegd, waarin de band tussen joden 
en christenen onverbrekelijk wordt genoemd en het antisemitisme niet 
'verharmlost' wordt maar gezien als verloochening van deze saamhorig
heid. Minachting van joden om hun joodzijn is verraad van Jezus! Er 
wordt opgeroepen om het eigen falen te erkennen en de oorsprongen van 
de misdaad aan het licht te brengen. Gevraagd wordt meer politieke 
verantwoording en risico te aanvaarden en tegen de gevaren van on
menselijkheid in bepaalde staatsorganisaties wordt gewaarschuwd. Nadat 
het stuk aanbevolen heeft het welzijn van de joden naar beste vermogen 
te bevorderen, spreekt de verklaring de bewering tegen, als zou God het 
volk der joden verworpen hebben (Romeinen 11 : 2). Een nieuwe ont
moeting met het door God uitverkoren volk zou het inzicht bevestigen of 
nieuw wekken, dat joden en christenen gezamenlijk uit de trouw van God 
leven. Dit stuk heeft een enorme weerstand ontketend; iemand noemde 
het 'uitverkoop der kerkgeschiedenis'. Een woord, dat hout snijdt, echter 
roept weerstand op. 

DESIDERATA EN EEN GAVE STEM 

Men zou wensen, dat er eindelijk in de oecumene eens ondubbelzinnig 
werd beleden, dat de verkiezing van Israël geen einde heeft genomen 
en ook niet nemen zal en dat het om medeverkoren te zijn nodig is om 
jood te zijn of tot de jood Jezus te behoren (K. Barth). Men zou verder 
wensen, dat duidelijk werd uitgesproken, dat Jezus de Messias van Is
raël is en het niet ,de taak is der kerk 'jodenzending' te bedrijven en het 
volk 'Christus te brengen', maar eenvoudig en gehoorzaam gemeente van 
de Messias te zijn en zich daarin te verheugen en zo het joodse volk
naar de paulinische uitdrukking- jaloers te maken, zodat het in zijn 
jongere broeder wellicht de medeburger en huisgenoot gaat ontdekken 
aan wie meer dan noachitische erkenning toekomt. Op die erkenning zal 
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de gemeente van Jezus echter geen aanspraak maken, want zij weet dat 
zij het lichaam van de Messias verminkt heeft door haar geschiedenis 
van schanddaden. Eindelijk zou het ook moeten worden uitgesproken, 
dat het alternatief van 'jodenzending' niet een vrijblijvende wederzijdse 
informatie is - al moet er inderdaad een ontstellende onkunde worden 
weggenomen -, maar een gesprek, waarin de partners elkaar ernstig ne
men in hun roeping en verkiezing en zich bewust zijn dat zij tegen de 
eenheid van God en dus ook tegen hun wederzijdse verbondenheid niets 
vermogen. Ook zou in alle duidelijkheid moeten worden gezegd, dat de 
breuk tussen synagoge en kerk de schrijnendste wond is in het messiaanse 
lichaam, litteken van de onverlostheid dezer wereld, toetssteen van het ge
loof in Gods verzoenend handelen. Het gemis van Israël in de oecumene 
is het grootste en diepste gemis - en wij zullen onze schuld, onze eigen 
zeer grote schuld moeten belijden, waardoor wij dit volk, waartoe de 
gemeente uit de heidenen tot haar heil zou willen en in Jezus gelooft te 
mogen behoren, van ons vervreemd hebben. Hoe zou de gemeente dat 
beter kunnen doen dan door het gebed te bidden, dat Joannes xxm 
kort voor zijn dood schreef en dat hij wilde invoeren in de liturgie van 
alle kerken: 'Wij beseffen thans, dat onze ogen gedurende vele, vele 
eeuwen zó blind zijn geweest, dat wij niet meer in staat waren de glorie 
van Uw uitverkoren Volk te zien, noch op zijn gelaat de tekenen van de 
voorrang onzer broeders te onderscheiden. Wij zijn tot het inzicht geko
men dat op onze voorhoofden het Kaïnsteken geschreven staat. Eeuw na 
eeuw was onze broeder Abel in bloed en tranen om onze wandaden, 
doordat wij Uwe liefde vergeten waren. 
Vergeef ons de vloek die wij in ongerechtigheid over hun Joodse naam 
hebben gebracht. Vergeef ons, dat wij U in hen, in hun vlees, ten twee
den male hebben ,gekruisigd, want wij wisten niet wat wij deden.' 
Het tegendeel van een gelovige is een filistijn, die geen geheugen heeft 
en geen zin voor de poëzie der eeuwen (Leo Baeck). Als wij dit werkelijk 
bidden, zijn wij niet langer filistijnen en worden herkenbaar als de mede
burgers en huisgenoten van de heiligen Gods, die wij gaarne willen wor
den omdat wij ,geloven het in de Messias Jezus te mogen zijn. 



ABEL J. HERZBERG 

recente literatuur over het antisemitisme 

De redactie heeft mij gevraagd eens een wandeling te maken door de re
cente literatuur over het antisemitisme en thuis te komen met een over
zicht van de motieven, die de schrijvers daaraan zoal toekennen. Ik heb 
de stoute schoenen aangetrokken, maar was nog niet op weg, of merkte 
dat het gebied eenvoudig niet te belopen valt. Wie het niet gelooft, moet 
maar eens naar een bibliotheek gaan (bijvoorbeeld de Rosenthaliana in 
Amsterdam) en de catalogus inzien over dit onderwerp. De schrik slaat 
hem om het hart. Vooral als hij er zich rekenschap van geeft, wat er alle
maal aan het antisemitisme vastzit, en wie zich dientengevolge daarmede 
direct of zijdelings hebben bezig gehouden. Het probleem blijkt bij nade
re beschouwing nog veel gecompliceerder te zijn, dan men aanvankelijk 
geneigd was aan te nemen, zijn wortels grijpen dieper, zijn oorzaken zijn 
talrijker dan menigeen denkt.Je kunt dan ook niet tot enig verantwoord be
grip over dit verschijnsel doordringen, als je het uit het volle maatschap
pelijk leven licht en geïsoleerd gaat beschouwen. Je moet het op de een 
of andere manier onderbrengen in het totaal der anti-bewegingen, die 
zich in de wereld voordoen. Want hoe opvallend en hoe hardnekkig het 
ook moge zijn, het staat niet op zichzelf en valt niet zo maar uit de 
lucht. Wie er zich in gaat verdiepen, komt, voordat hij weet waar hij 
aan toe is, in de nauwelijks doordringbare jungle der menselijke groeps
verhoudingen terecht. Hij moet, wil hij niet het gevaar lopen daarin red
deloos te verzinken, enig spoor kunnen volgen, en is daarom verplicht 
iets te weten te komen omtrent de moderne sociologie en allerlei vertak
kingen daarvan, omtrent massa-psychologie, omtrent oorzaken, functie 
en gevolgen van het narcisme, de agressie, de vooroordelen, en wat niet 
allemaal meer, die er onder de mensen en de mensengroepen leven. Hij 
komt er niet met een levensbeschouwelijke benadering van de feiten, die 
hij waarneemt. Een kritische analyse wordt onvermijdelijk; kennis van 
de verschillende vormen waarin het antisemitisme zich in de geschiede-
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nis heeft voorgedaan, wordt onmisbaar; terwijl de cultuurhistorische 
ontwikkeling geen onbekend terrein voor hem blijven mag. Maar daar
mee is hij er nog niet. De jodenhaat doet zich ook daar voor, waar hij 
hem niet zo gauw zou verwachten, bijvoorbeeld in de arbeidersbeweging 
en met name in het socialisme, zodat hij het zonder tenminste enig in
zicht in dit sociaal-politieke stelsel niet stellen kan. Mist hij dit alles, dan 
blijft hij een armoedige dilettant, die er maar wat op los speculeert. Dat 
gebeurt dan ook vaak en dat is niet zo onschuldig als het misschien 
lijkt. Het antisemitisme is een hoogst belangrijk maatschappelijk ver
schijnsel en daar blijft het niet bij. Telkens weer - zij het verre van 
constant - wordt het als een doeltreffend middel aangewend in de con
crete politiek. Weliswaar is dat niet overal zo. Bij lange na niet. In Ne
derland, bijvoorbeeld, heeft nog nooit enige politieke partij het antise
mitisme in zijn program opgenomen, hoewel er hier te lande wel degelijk 
een groter of kleiner sociale afkeer van de joden bestond. De N.S.B. 

vormde een uitzondering, maar zelfs deze deed dat niet spontaan en niet 
van ganser harte. Het is merkwaardig genoeg. Werd het antisemitisme 
echter ergens in de wereld tot politiek instrument gemaakt, dan werd dit 
onmiddellijk overal voelbaar. 
Na de laatste jodenvervolging van het Derde Rijk twijfelt niemand meer 
aan de bittere ernst van dit alles. Waar nog bij komt, dat het antisemi
tisme, en - a fortiori - de jodenvervolging, van alle morele bezwaren 
afgezien, proefondervindelijk gebleken is schadelijk te zijn. En dit waar
lijk niet alleen, en misschien niet eens in de eerste plaats, voor de joden. 
Antisemitism does not pay, mag men wel zeggen. Vandaar dat de vraag 
'waar het vandaan komt, waar het op berust, wat men er mee en wat 
men er tegen moet beginnen', zich hoe langer hoe sterker heeft opgedron
gen aan ieder, wie sociale verhoudingen ter harte gaan. Men leest er 
over, men schrijft er over, men citeert en combineert en kritiseert, en zo 
is er een literatuur gegroeid, die niet meer valt te overzien. 
Dit geldt niet enkel voor Europa, maar vooral ook voor de Verenigde 
Staten, hetgeen ons allerminst behoeft te bevreemden. Want als groeps
spanningen, rassenproblemen, minoriteitenkwesties en de daaruit resul
terende conflicten in binnen- en buitenland ergens van actuele, niet al
leen geestelijke, maar ook materiële betekenis zijn, als dit de geesten er-
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gens verontrust en de diverse belangen ergens bedreigt, dan is het daar. 
De wetenschap heeft zich natuurlijk niet onbetuigd gelaten. Daarvan een 
overzicht te geven is onbegonnen werk. We moeten ons, om meer dan een 
reden tot een enkel boek bepalen. Nemen we daartoe de omvangrijke, 
grondige en veelzijdige studie van Gordon W. Allport, die onder de ti
tel The Nature of Prejudice voor het eerst in 1954 het licht heeft gezien 
en in 1958 in enigszins verkorte omvang is herdrukt. 
Het boek bevat een zo exact mogelijk onderzoek naar de aard van het 
vooroordeel in het algemeen. Wat is dat precies? Wij moeten dat weten, 
willen wij iets van het antisemitisme begrijpen. Het vooroordeel is, om 
te beginnen, een oordeel, dat de mensen, zowel individueel als in groeps
verband, zich vormen over andere mensen (ook wel over dingen) zonder 
dat aan dit oordeel enige, laat staan voldoende, rechtvaardiging ten 
grondslag ligt. Maar hiermee is niet alles gezegd. Het vooroordeel (pre
judice) is namelijk iets anders dan het voorbarige oordeel (prejudg
ment). Iemand, die voorbarig oordeelt, kan heel goed toegankelijk zijn 
voor kritiek en zijn oordeel wijzigen op grond van tegenbewijs. Wie be
vooroordeeld is, duldt echter geen weerlegging. Iedere poging daartoe 
kan hem al razend maken. Hij reageert daarop in ieder geval emotioneel. 
Tegenspraak laat hij niet toe. 
Een vooroordeel kan gunstig of ongunstig zijn. Geldt het een etnische 
groep, dan is het in de regel (zij het dan niet altijd) ongunstig. De erva
ring leert ons dan ook, dat er geen hoek in de wereld bestaat, of er 
komt groepsverachting in voor. We zitten, zegt Allport, allemaal vast 
aan onze respectieve culturen en zijn daardoor allen een bundel van 
vooroordelen. En dan te bedenken, hoe sterk dit de gedragingen der 
mensen in hun maatschappelijk verkeer, maar ook in hun internationale 
betrekkingen, bepaalt! Het vooroordeel is van fundamentele betekenis 
voor alle menselijke relaties. 
Allerlei groepen, haters en gehaten, allerlei vormen, die de discrimina
tie aanneemt, worden ten bewijze daarvan aangevoerd. Onder deze uiter
aard ook het antisemitisme. Daartoe dien ik mij te bepalen. 
De juiste omvang daarvan is moeilijk vast te stellen. Maar dat het sterk 
verbreid is, lijdt geen twijfel. Uit een bij herhaling verrichte opiniepei
ling onder de bevolking der Verenigde Staten blijkt bijvoorbeeld, dat 
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niet minder dan 500/o der ondervraagden van mening was, dat de joden 
daar te lande te veel macht en invloed bezaten. 220/o van de na de twee
de wereldoorlog in Duitsland gelegerde soldaten vonden, dat de Duit
sers goede redenen hadden gehad om met de joden af te rekenen. Daar 
komen dan nog 100/o bij, die geen mening hadden. Hoe de cijfers in Ne
derland liggen, is onbekend. 
Het antisemitisme berust - volgens Allport - op vooroordelen, dat wil 
zeggen (zie boven) op denkbeelden omtrent de joden, die kant noch wal 
raken, en daarmee niet zozeer uitsluitsel geven over hen, dan wel over 
de antisemieten. Deze mening zou op zichzelf een vooroordeel kunnen 
zijn, ware zij geen conclusie, gebouwd op objectief onderzoek. Wat dit 
aan het licht heeft gebracht is niet nieuw en niet verrassend. Het beves
tigt veeleer wat ons reeds door anderen is medegedeeld. Bijvoorbeeld 
(geestiger en indringender misschien nog, en vooral gevoeliger) door 
Sartre in zijn bekende Réflexions sur la Question ]uive. Het is er echter 
niet minder belangrijk om. Want er is een verschil tussen een opvatting, 
hoe intelligent ook, en een wetenschappelijk gefundeerde stelling. Waar
bij ik niet over het hoofd zie, dat dit verschil voor de antisemiet juist 
niet bestaat. Dit is het eigenlijk, wat hem het meeste kenmerkt. Hij is niet 
alleen wat hij is, maar hij wil het ook blijven, het verschaft hem de ge
voelens van zekerheid, die hij nodig heeft om zich geestelijk en soms ook 
maatschappelijk staande te houden. Probeer niet daaraan te tornen. Hij 
ergert zich daar alleen maar over. Hij bijt terug met nog groter grim
migheid, dan hem vroeger al eigen was. Alle argumenten om hem van 
zijn ongelijk te overtuigen, of ze nu van wetenschappelijke, wijsgerige, 
religieuze, kortom van rationele of irrationele aard zijn, overtuigen hem 
alleen maar van zijn gelijk. Die argumenten weegt hij niet, hij voelt ze 
aan als een bedreiging van zijn innerlijke rust, als een aantasting van zijn 
persoonlijkheid. Hij weert ze af, hij pantsert zich daartegen. Hoe? 
Door ze voor 'joods' uit te maken, of aan joodse intriges toe te schrij
ven. En dat is het precies, wat hij vreest. Bestrijding van het antisemi
tisme is dan ook, vooral als zij van joden uitgaat, niet enkel nutteloos. 
Zij bewerkt geen remedie, maar integendeel een verergering van de 
kwaal. De schrijvers zijn het, dacht ik, hierover wel eens. 
Reeksen van bezwaren, die er tegen de joden worden ingebracht, worden 
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door Allport genoemd. Ze zijn niet klakkeloos weerlegd, ze zijn door tal 
van proeven, wier resultaten hij vermeldt, op hun waarheidsgehalte ge
toetst. Wat blijkt? Dat ze (precies zoals dat met bezwaren tegen negers 
en andere groepen het geval is) onhoudbaar zijn. De joden bezitten noch 
de eigenschappen, noch de gebreken, die hun worden toegedicht. Wel te 
verstaan als groep. Allport erkent wel, dat er een kern van waarheid 
schuilen kan in de categorische ideeën, die we ons van groepen vormen, 
maar stelt daar tegenover, dat we (met enkele hier niet ter zake dienen
de kleine uitzonderingen) nooit met een enigszins hoge graad van waar
schijnlijkheid kunnen voorspellen, dat leden van een groep zullen beant
woorden aan die bijzonderheden, die als kenmerkend voor de groep als 
geheel worden aangevoerd. Terwijl de factoren, die werkelijk bepalend 
zijn voor de vorming van een groep, niet de aanleiding vormen van be
staande of opkomende spanningen. 
Iedereen is in het algemeen, om allerlei redenen, onder meer uit nood
zaak om de kakelbonte veelheid van levensverschijnselen te simplificeren, 
geneigd zich verschillende menselijke categorieën voor te stellen als ste
reotype figuren. 'Portretten in ons hoofd' zijn ze wel genoemd. Zulke fic
tieve 'portretten' bestaan, naar men weet, niet het minst van de joden. 
Men denke alleen aan de 'Stürmer', of aan joodse karikaturen. Maar 
ook aan allerlei uitspraken, die als onweerlegbaar gelden. Nu is het 
merkwaardige, dat deze stereotypen heel vaak onderling tegenstrijdig 
zijn. Bijvoorbeeld: de jood zondert zich altijd af, tegenover: de jood 
dringt zich altijd op. Of: de jood is een kapitalistische bourgeois, tegen
over de jood als communist of revolutionair. Nog zonderlinger is, dat
naar proefondervindelijk is vastgesteld -, menigeen, die ( om dieper lig
gende, geheel andere reden) een hekel aan de joden heeft, er niet in het 
minst tegen opziet om al die tegenstrijdige stereotypen in één adem te 
noemen ter motivering van zijn afkeer. Het doet er niets toe, wat de jo
den werkelijk zijn, het gaat er de antisemiet alleen maar om een rationa
lisatie te vinden voor zijn a-prioristische haat. En hij vindt die in de een 
of andere trek, die hij aan zijn haatobject toeschrijft. Als hij met zichzelf 
in tegenspraak komt, deert hem dat niet, het interesseert hem ook niet, 
hij merkt het zelfs niet. Allport echter, en wij met hem, merkt dit des te 
beter en maakt daaruit op, dat als de groepstegenstellingen voelbaar wor-
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den, de echte trekken, die aan een groep gemeen zijn, daarbij helemaal 
geen rol spelen, maar dat de voorstelling, die wij ons van de vijandige 
groep maken, van doorslaggevende betekenis wordt. Een voorstelling, 
die in de regel helemaal niet juist is, en ook niet behoeft te zijn om als 
een axioma te worden aanvaard, zodra ze onze vijandschap maar recht
vaardigt en als bewijs kan worden gebruikt van ons gelijk in het gerezen 
conflict. 
Nog op een andere wijze laat zich aantonen, dat joodse eigenschappen 
of gedragingen niet het motief kunnen vormen van de jodenhaat. Men 
heeft namelijk kunnen vaststellen, dat deze haat, wat de grote meerder
heid der antisemieten aangaat, volstrekt niet tot de joden beperkt blijft, 
maar zich tegelijkertijd richt tegen katholieken, negers en andere min
derheden, ook tegen die, welke de antisemiet totaal onbekend zijn, en 
zelfs tegen volksgroepen, die helemaal niet bestaan, doch hem door de 
ondervrager met het oog op de resultaten zijner enquête slechts zijn voor
gespiegeld. Antwoorden als: 'ik ken hen niet, dus moet ik niets van hen 
hebben', zijn niet zeldzaam. Antisemitisme komt bij lieden, die nooit eni
ge ervaring met joden hebben gehad, en hen zelfs nooit hebben ontmoet, 
dan ook evengoed voor als bij anderen. Opvallend is voorts de correlatie, 
die er bestaat tussen antisemitisme en patriottisme, of liever isolationis
me, en in het algemeen tussen dit laatste en de verwerping van iedere 
groep, waartoe de betrokkene niet zelf behoort (zogenaamde out-groups). 
Dit kan geen toeval zijn. Allport neemt dan ook aan, dat er een psycho
logische eenheid aanwijsbaar is, die deze correlatie verklaart. De man -
en niet te vergeten de vrouw -, die al deze groepen met inbegrip van 
die der joden, als vijandig afstoot, moet een tamelijk geborneerd begrip 
bezitten van de eigen. als 'natuurlijk' gevoelde nationale groep (in-group). 
De mentaliteit van het 'veilige eiland' doet zich hier gelden. Zijn of 
haar levenshouding is gericht op de opbouw van een sluitende verdedi
gingsgordel tegen gevaren. Ze dreigen van alle kanten tegelijk, van die 
der vreemdelingen, joden, negers, 'sommige religieuze secten' en noem 
maar op. Ieder, die niet tot de eigen interne groep behoort, is een poten
tiële of reële vijand. Sprekende binnen de eigen familiekring zullen zij 
veelal volhouden, dat het 'alleen maar natuurlijk en juist is, dat ieder
een denkt, dat zijn eigen familie beter is dan alle andere'. Daar gaan zij 
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prat op. Men kan dat uitbreiden tot de eigen natie, het mystieke begrip 
invoeren van het 'eigen bloed', magische invloed toekennen aan de 'eigen 
bodem' en voordat men zich precies bewust is, wat men eigenlijk doet, 
richt men gaskamers op in Auschwitz, niet enkel voor joden, ook voor 
zigeuners. 
Het vooroordeel, en daarmede het antisemitisme, is veel meer dan een 
opvatting. Ook meer dan een voorbijgaande reactie. Het vormt een be
standdeel der persoonlijkheid, het ligt daaraan ten grondslag. Schiet het 
wortel in een mens, dan groeit het als een eenheid in hem door en tast 
zijn hele leven aan. Op welk object het zich richt, is van minder belang. 
De vijandschap en de vrees worden tot een ondoordringbaar systeem. 
Dat is zijn effect. 
Aldus - in andere nogal nuchtere bewoordingen - het oordeel van de 
socioloog. Hij heeft weliswaar nog heel wat meer over het antisemitisme 
op te merken, maar voor ons doel is het genoeg. We kunnen het naast 
het oordeel van anderen leggen en gaan vergelijken. 
Sartre is al genoemd. Zijn boek is van 1944, vlak na de grote catastrofe 
en de terugkeer van de weinige overlevenden in Frankrijk. De negatieve, 
en veelal vijandige houding tegenover de joden was er groot, net als hier 
te lande in de eerste jaren na de bevrijding. Dat is niet, zoals men ge
makshalve vaak aanneemt, te wijten aan 'besmetting' door het nationaal
socialisme, maar het had, naar Sartre duidelijk aantoont, een autochtoon 
karakter. Die houding was niet Duits, maar Frans, zoals het antisemitis
me in Nederland van eigen en niet van vreemde bodem was. Vertaald 
in de taal van Allport, zou men kunnen zeggen, dat de bevolking een 
out-group was kwijtgeraakt, daaraan - na alle betoonde deernis - ge
wend was, zich daarmee verzoend had, en nu die groep met zijn hele 
problematiek terug zag keren. Ze was zelfs duidelijker dan ooit een groep 
geworden, met gedeeltelijk andere maar in elk geval scherpere grenzen 
dan vroeger, gestigmatiseerd door de ster en door een uitzonderlijk le
venslot. Hoe zou dat geen onrust wekken? En hoe zou die onrust de groep 
niet nog meer accentueren? 'Het is ons duidelijk geworden', aldus de 
conclusie van Sartre, 'dat, in tegenstelling met de algemeen verspreide 
opinie, niet het joodse karakter het antisemitisme heeft uitgelokt, maar 
dat juist integendeel het antisemitisme de jood heeft opgeroepen'. Hij 
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bedoelt daarmede niet de jood in zijn oorsprong, maar de uiterst gecom
pliceerde figuur, die de jood door de ondervonden vervolging, haat en 
achterdocht geworden was, een figuur, die de schrijver met een weerga
loos penetratievermogen weet te analyseren. 

Was dat maar vroeger duidelijk geworden! Maar daar lijkt het niet op. 
Het ziet er veel meer naar uit, dat pas het program der nazi's en vooral 
de meedogenloze toepassing daarvan in de politiek van het Derde Rijk 
de ware aard en de diepgang van het antisemitisme hebben geopenbaard 
en hebben aangetoond waartoe het, eenmaal opgeroepen, in staat is. 
Daarbij heeft het aan waarschuwingen niet ontbroken, met name van en
kele joden, die maar al te goed begrepen, wat zijn ondergrondse geroffel 
te betekenen had. Ze zijn in de wind geslagen. Niet enkel omdat men dat 
geroffel niet hoorde of horen wilde, en ook niet enkel, omdat men het 
onschuldig achtte, maar ook omdat het heel wat meer weerklank vond, 
dan men achteraf voor mogelijk zou houden. Wil men daarvan een illu
stratie, dan doet men goed eens kennis te nemen van de houding die aan 
het zo geheten 'joodse vraagstuk' veelal binnen de socialistische bewe
ging aangenomen is. Ze is instructief. Want deze beweging pretendeert 
- en dit niet ten onrechte - een progressieve en humanitaire beweging 
te zijn, vóór alles bedacht op de redelijkheid en op het opsporen van de 
reële, en niet de fictieve, oorzaken van het sociale onrecht. Het kritische 
mensenverstand en niet het intuïtieve geloof noch de primitieve reacties 
van enkelingen of groepen op elkander, roept zij daarbij te hulp als haar 
instrument bij uitnemendheid. 
Hoe stond het daarmee, als zij joden ontmoette? Wij spreken nu in en 
over de verleden tijd. Maar of het ook de voltooid verleden tijd is? 
Edmund Silberner geeft ons uitsluitsel over die vraag in zijn boek So
zialisten zur judenfrage, dat een bijdrage bedoelt te zijn tot de geschie
denis van het socialisme vanaf de aanvang der 19de eeuw tot 1914. Het 
is alleen jammer, dat hij het oost-Europese socialisme niet in zijn onder
zoek betrekt. Want juist daar, vooral in Rusland, speelde het antisemi
tisme door allerlei denkbeelden en verhoudingen heen. En zo is het nog. 
Silberner neemt, in navolging van talrijke autoriteiten op dit gebied, aan 
dat 'allerlei frustratiecomplexen aanleiding geven tot fobieën', en dat 
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het antisemitisme daar slechts één van is. Dat betekent, volgens hem, 'dat 
sociale, economische of politieke omstandigheden, die ontevredenheid en 
haat voortbrengen, ook direct of indirect tot antisemitisme leiden'. Hoe 
het nu komt, dat een niet gering aantal der leidinggevende socialisten 
- ondanks hun hationalistisch uitgangspunt - en ook verschillende so
cialistische stromingen voor het antisemitisme, en soms zelfs voor het ras
senstandpunt, toegankelijk zijn geweest, wordt niet ten volle uit de doe
ken gedaan. Een feit echter blijft het. Een treffend voorbeeld daarvan 
vormt de grote figuur van Karl Marx. In zijn bekende geschrift Zur Ju
denfrage, maar ook elders, stelt hij de joden voor als de incarnatie der 
moderne kapitalistische uitbuiting en heeft hij geen goed woord voor hen 
over, laat staan dat hij enig begrip toont voor hun uitzonderlijke positie. 
Maar wie bedoelt hij eigenlijk? Dat er een joods proletariaat, en meer 
nog een Lumpenproletariat bestond, juist behorende tot de meest geëx
ploiteerde groepen in de wereld, drong niet tot hem door. De kapitalist 
was de vijand, de jood werd met hem vereenzelvigd en zo werd de haat 
tegen de joodse afstamming, die Marx zo dwars zat, gerationaliseerd. 
Engels was, naar men weet, naar afstamming geen jood. Maar zo lang 
zijn grote vriend nog leefde, deelde hij met hem zijn afkeer van het jo
dendom, uiteraard echter niet op grond van het rassenbegrip. Later, toen 
Marx dood was, veranderde hij van houding, blijkbaar onder invloed 
van Eleanore, de jongste dochter van Marx, die zich met ijver weer tot 
het jodendom wendde. Welk een merkwaardige geschiedenis heeft dit 
volk! 
Lasalle droomde in de dagen en nachten van zijn jeugd over een joodse 
herleving, maar op later leeftijd werden die dromen in hun tegendeel 
veranderd. 
Zeer veel joodse socialisten, onder wie bijvoorbeeld Victor Adler uit 
Wenen, waren trouwens bijzonder weinig op hun afstamming gesteld. 
Zij bemoeilijkte hun vrije ontwikkeling, zij compromitteerde hun idee
en. Men leze hierover nog eens wat Sartre daarover opmerkt. Maar dit 
is een onderwerp op zichzelf, waaraan Silberner wel veel aandacht wijdt, 
doch dat in dit verband niet ter sprake komen kan. Genoeg zij, dat het 
niet zonder invloed op de socialistische beweging gebleven is. 
Bakunin was een wilde antisemiet. Franz Mehring was er niet vrij van, 
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evenmin als in Engeland Beatrice en Sidney W ebb, welke laatste zich 
als de latere Lord Passfield en minister van koloniën, als een vijand van 
het zionisme zou ontpoppen. Vele andere bekende namen worden ge
noemd. Waarbij men echter nooit vergeten mag, dat het aantal sociàlis
ten (en ook anarchisten) dat tegen de jodenvervolging en het politieke 
antisemitisme in het krijt getreden is, legio was. Onder hen ook antise
mieten naar gezindheid. 
In de latere decennia, vooral na 1914, is het socialistische antisemitisme 
in verval geraakt, maar, volgens Silberner, moet op grond van het ver
leden worden aangenomen, dat het socialisme, al naar de politieke en 
sociale omstandigheden daartoe aanleiding geven, het antisemitisme net 
zo goed kan benaderen of daarmee flirten, als afstoten en bestrijden. De 
theoretische onverenigbaarheid van beide staat - tenminste in menig 
land - een tactische manouvreerbaarheid allerminst in de weg. In dit 
licht bezien is het communistische antisemitisme in sommige staten ook al 
geen paradox. 

We komen hiermee tot een geheel ander boek, misschien het interessant
ste van alle, en in elk geval het meest actuele. Het bekende Leo Baeck 
Institut in Londen heeft een jaar geleden onder de titel Entscheidungs
jàhr 1982 een bundel bijzonder leerzame opstellen het licht doen zien, 
behelzende een volledig overzicht van de stand van het joodse vraagstuk 
in de laatste fase van de republiek van Weimar, de fase, waarin Adolf 
Hitler ante portas stond. Het boek is ten dele door joden, ten dele door 
niet-joden, en in zijn geheel door bij uitstek deskundigen, geschreven. 
Zij behandelen achtereenvolgens de vraag, hoe het antisemitisme in de 
Duitse maatschappij en politiek tot het centrale en beslissende onderwerp 
heeft kunnen worden ( dus niet zozeer de abstracte vraag naar de oorza
ken en de aard van het antisemitisme in het algemeen), zij geven ons een 
overzicht van het aandeel der joden in het openbare leven, van hun de
mografische en economische structuur, zij wijden sociologische beschou
wingen aan de maatschappelijke voorwaarden van het antisemitisme in 
Duitsland, over het antisemitisme der nationaal-socialisten, zij belichten 
de houding van alle kerkgenootschappen en alle politieke partijen daar 
tegenover, van rechts naar links, kortom wie weten wil niet alleen wat 
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er gebeurd is, maar hoe dat in gang is gezet en hoe het verlopen is, kan 
in dit uitnemende boek zijn nieuwsgierigheid volkomen bevredigd vin
den. Wanneer hij daarnaast dan nog weten wil, hoe de joden zelf op de 
dreiging hebben gereageerd, wat hen verenigd heeft en wat hen verdeeld 
heeft gehouden, en zich afvraagt, of zij het antisemitisme hebben bestre
den en zo ja, hoe en in welke mate, en wanneer men - voegen wij daar 
dadelijk aan toe - voor goed genezen wil zijn van elke illusie, die men 
aan deze bestrijding vastknoopt, dan kan men in de daaraan gewijde 
bladzijden zijn begeerde kennis opdoen. 
De meeste mensen weten wel, dat de Blut und Boden-theorie niet van de 
nazi's afkomstig is, maar veel ouder is dan zij. Maar de meeste mensen 
zijn alweer vergeten, in welke mate de rechtse, en met name de evangeli
sche partijen tot de weergaloze verbreiding van deze theorie hebben bijge
dragen. Zonder hen en hun voorgangers was Hitler nauwelijks denkbaar 
geweest, maar zonder Hitler was de positie der joden in wettelijke en so
ciale zin, als zij hun zin hadden gekregen, in ( en misschien buiten) 
Duitsland niet veel benijdenswaardiger geweest, dan zij was, vóór de 
Endlösung der Judenfrage begon. Gaskamers zijn een nationaal-socialis
tische uitvinding, de rassenleer en wat daaraan, met uitzondering van de 
uitroeiing, vastzit, is Duits-nationaal bezit geweest. 
Hoe kon het zover komen? Men vergelijke hiervoor ook Hans Kohn, The 
Mind of Germany (1962), die ons in dit boek een afgeronde geschiedenis 
geeft van het Duitse denken. In de laatste drie decennia van de negen
tiende eeuw is het echter pas goed begonnen. Het kapitalisme werd ver
worpen, omdat het niet aan de bestaande materiële nood tegemoet kwam. 
Het rationalisme bevredigde de geestelijke behoeften van de Duitse ro
mantische mens hoe langer hoe minder. De politieke ideeën van de wes
telijke wereld beantwoordden niet aan het Duitse nationale belang. En al 
die negatieve factoren werden opgevangen in de theorie van de min
derwaardigheid van het joodse ras, dat wil zeggen de eigen meerwaar
digheid. Hier hebt ge weer, wat boven gezegd is over de samenhang tus
sen patriotisme en jodenhaat. Dit complex van gedachten verbreidde 
zich in meer of minder extreme vorm voortdurend over steeds bredere 
rechtse kringen. Maar deze ontwikkeling dreef de joden, die toch al een 
totaal andere historische achtergrond hadden, die hun emancipatie juist 
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dankten aan het rationalistische en kapitalistische liberalisme, reeds uit 
zuiver zelfbehoud, steeds meer in de armen der links-georiënteerde groe
peringen. 
Na de eerste wereldoorlog werd de toestand nog heel wat erger. Wat het 
keizerrijk niet had gekund, (maar tenminste beloofd) vermocht de repu
bliek nog veel minder. De nood begon bovendien hoe langer hoe meer te 
stijgen, hare middelen daartegen slonken in omgekeerde evenredigheid. 
Het leger had nog kleur gehad en de illusie gewekt van macht. De be
ginselen der democratie, met hun weinig spontane verstandelijke inslag 
waren geen antwoord op de vernedering die Versailles gebracht had. De 
republiek werd voor de zelfbewuste Duitser onverteerbaar. Ze was -
ondanks een aanvankelijke schijn van het tegendeel - vanaf haar eerste 
dag gehaat. Maar diezelfde republiek was der joden enige toeverlaat. 
Op wie moesten zij bouwen, zo niet op haar? Waaraan geloven, zo niet 
op de door haar aanvaarde democratische idee der menselijke gelijkheid? 
Ze hebben haar gesteund, maar zich door hun steun niet weinig gecompro
mitteerd. In rechtse ogen kreeg zij, en kregen ook al haar verdere steun
pilaren een joods gezicht. Wat bijzonder geschikt was om haar en hen 
tezamen met de joden ten val te brengen. 
Een element van grote betekenis komt hierbij, dat vaak vergeten wordt, 
maar waaraan in het boek wordt herinnerd: de sociale en economische 
structuur van het joodse bevolkingsdeel. Ze was van huis uit uitermate 
precair, en werd dit, ten gevolge der voortschrijdende industrialisatie, de 
uitbouw der grote concerns, de ontwikkeling en verscherping van allerlei 
concurrentie-verhoudingen, en van andere dergelijke factoren, meer en 
meer. Voor de bijzonderheden mag ik wel naar het betreffende hoofd
stuk verwijzen. Hier zij volstaan met enkele in het oog lopende feiten, 
waaronder allereerst de centralisatie van joden in de steden (onder wie 
veel buitenlanders), al is die in Duitsland bij lange na niet zo sterk ge
weest als elders. In 1933 maakten de joden 2.80/o uit van de bevolking 
der 10 grootste Duitse steden, en 3.80/o van die van Berlijn, terwijl hun 
aandeel in de totale Duitse bevolking niet meer beliep dan 0.760/o. Dat 
wil zeggen dat er voor elke 150 'rasechte' moffen één joodse zondebok 
beschikbaar was. In Amsterdam bedroeg dit cijfer in dat jaar circa 100/o 
en in New-York wrijft men thans 220/o van de bevolking hun joodse af-
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komst onder de neus. Maar daar blijft het bij. De daardoor gerezen pro
blematiek - voorzover bestaande - is eenvoudig niet te vergelijken met 
het spektakel, dat de H errenrasse daaruit heeft gemaakt. Men lette 
voorts op de eenzijdige beroepsverdeling onder de Duitse joden, maar 
ook van dit verschijnsel moet men zeggen, dat het zich in alle landen ter 
wereld voordoet, waar joden wonen (met uitzondering van Israël, waar 
dit aspect van het joodse vraagstuk volledig is verdwenen). De confec
tie-industrie, de metaalhandel, en vooral de warenhuizen (met hun bij
zondere economische functie) bevonden zich voor een zeer belangrijk deel 
in joodse handen. De economisch volstrekt onverantwoorde overbezet
ting in de middenstandsbedrijven werd aan de grote joodse deelname 
toegeschreven. Op andere gebieden, met name in de landbouw, waren zij 
niet, of nauwelijks werkzaam. De invloed der joden in de Duitse cultuur, 
in de literatuur, het toneel, de film, het cabaret, en (hoewel belangrijk 
minder dan men denkt) de pers, was aanzienlijk, en in elk geval vele ma
len groter dan overeenkwam met hun luttele bevolkingspercentage. Dit, 
en vooral de kritiek, die door deze publikatiemiddelen op het conserva
tieve, het christelijke en het rechts georiënteerde deel van Duitsland werd 
uitgeoefend, heeft bijzonder veel kwaad bloed gezet. 
In de landen behorende tot de Oostenrijks-Hongaarse monarchie was 
dit alles nog veel opvallender. P. G. ]. Pulzer heeft in zijn boek The 
Rise of Politica[ Antisemitism in Germany and Austria (1964) daaraan 
uitvoerig aandacht besteed. En deze is niet te verwaarlozen. Oostenrijk 
is immers voor de ontwikkeling van het antisemitisme - ideologisch en 
politiek - minstens zo belangrijk geweest, zo niet belangrijker dan Duits
land. Het had er, zullen de heren zeggen, ook meer reden toe. Bepalen 
wij ons ook hier slechts tot enkele gegevens. 
In 1910 maakten de joden 120/o uit van de bevolking van Wenen en bij
na 250/o van die van Budapest, hetgeen die stad dan ook de naam van 
'Judapest' heeft bezorgd. 33.60/o van de studenten aan de Weense uni
versiteit, 31.60/o aan die van Praag was in 1890 van huis uit joods. Gaan 
we tot 1880 terug (en dat is betrekkelijk kort na de emancipatie) dan 
vinden we in de medische faculteit van Wenen zelfs 38.60/o joden. Hoe 
meer we naar het Oosten gaan, hoe meer joden we aantreffen in de krin
gen van de bourgeoisie. In 1914, dus bij het uitbreken van de oorlog, 
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bevonden zich de drie grootste brouwerijen in de Boekowina, alle olie
raffinaderijen, 28 van de 34 houtzaagmolens, en alle hotels in een zo be
langrijke stad als Czernowitz in joods bezit. 860/o der advocaten waren 
joden. 
Terwijl in Hongarije in 1920 nog niet een tiende procent der landbou
wende bevolking joods was, behoorden 230/o der acteurs en musici, 340/o 
der schrijvers, 510/o der advocaten, 600/o der praktizerende medici en de 
overweldigende meerderheid der zelfstandige kooplieden en bankiers tot 
de joodse groep. Merkwaardigerwijs met uitzondering der industrie, 
waaraan joden nagenoeg geen aandeel hadden. Voor andere gebieden 
der voormalige dubbelmonarchie gelden overeenkomstige cijfers. 
De oorzaken van het antisemitisme worden hierin gezocht. Ik vind dat 
best, als men maar niet vergeet, dat het antisemitisme daarvan juist de 
oorzaak is geweest. En als men dan ook zo vriendelijk wil zijn om te den
ken aan het even hoge percentage joden, dat zich onder het weergaloze 
pauperdom, ook in de betreffende gebieden, bevonden heeft. Ook zij wer
den 'verwekkers van het antisemitisme' genoemd. 
De recente literatuur over het antisemitisme is nog niet voor de helft be
keken, als we niet hebben kennis genomen van dat, wat er over zijn re
ligieuze motieven geschreven is. Daar hebben we allereerst de literatuur, 
waarin de overbekende controverse tussen de Bekennende Kirche en de 
Deutsche Christen tot uitdrukking is gebracht. Daar hebben we verder 
de zeer opmerkelijke genuanceerde houding van verschillende katholieke 
kringen en sectoren tegenover jodenhaat en jodenvervolging. Men leze 
het boek van Günter Levy: The Catholic Church and Nazi Germany, 
waarvan in 1964 een Nederlandse vertaling verschenen is en verder na
tuurlijk dat, wat er geschreven is over de verklaring van het Concilie 
van Rome aangaande de joden en de beschuldiging aan hun adres van 
de kruisiging. Wie meent, (en wie meent dat eigenlijk niet?) dat dit laat
ste niet meer is bij te houden, bepale zich, of beginne tenminste met de 
geschriften hierover van Jules Isaac, waaronder L'Enseignement du Mé
pris, (1962) al was het alleen maar uit deverentie voor de schrijver, die 
zijn hele leven aan de studie van dit onderdeel van het antisemitisme 
heeft gewijd. Want een uitdrukking van antisemitisme en niets anders, 
en een diep beschamende uitdrukking bovendien, is die beschuldiging. 
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Het is rondweg niet waar, dat zij het motief of de oorzaak van de jo
denhaat of de jodenvervolging is geweest. Ze oefent precies dezelfde 
functie uit als al die andere beschuldigingen, die in de loop der eeuwen 
tegen de joden zijn ingebracht. Ze wordt aangegrepen als een excuus om 
joden te haten, te kwellen en desgewenst dood te slaan. Ze is het middel 
bij uitnemendheid geweest om daarbij een zuiver geweten te houden. 
Waarlijk, er zijn godsdienstoorlogen genoeg in de geschiedenis gevoerd, 
er zijn mensen en groepen genoeg gefolterd, omdat ze een andere gods
dienst aanhingen dan de heersende. Nooit is daartoe de aanklacht van 
godsmoord nodig geweest. Daar zonder kan het ook. En wanneer de me
dedelingen van het evangelie over het aandeel, dat joden aan de kruisi
ging hebben gehad, niet zouden hebben bestaan, of niet met zoveel wel
lust verder waren gegeven, dan zou het de joden, alleen omdat zij Christus 
niet als hun Maschiach erkenden, net zo zijn vergaan, als nu het geval is 
geweest. Die mededelingen zijn echter met de grootste gretigheid aan
vaard en urbi et orbi verder verkondigd, omdat de kerk, door een beroep 
daarop, zich in naam van Christus, niet met hem, maar met Pilatus ver
eenzelvigen kon. Zij kon haar handen wassen in onschuld. De joden had
den immers zelf gezegd: 'zijn bloed kome over ons hoofd'. Zij kregen dus 
wat zij verdienden, zij hadden er zelf om gevraagd. De kerk kon daar
door op haar beurt bloed vergieten, zoveel ze wilde. Ze bleef onschuldig. 
Zo werkt het antisemitische mechanisme binnen en buiten de godsdienst. 
De jood is een ideaal object van vervolging. Hij is slachtoffer en zonde
bok tegelijk. Toen de nazi's de joodse ruiten ingooiden, moesten de jo
den de schade betalen. Zo gaat het in wezen altijd. 
En nog zijn we er niet. Er is nog het filosofische antisemitisme. En dat 
is ook allesbehalve een kleinigheid. Nathan Rothenstreich, hoogleraar 
in de wijsbegeerte aan de universiteit van Jeruzalem, heeft zich daarmee 
beziggehouden in zijn The Recurring Pattern (1963). De douche, die hij 
daarin onder andere aan Arnold Toynbee toedient, voor wie immers het 
jodendom niets anders is dan een fossiel, is op zichzelf al een weerleg
ging van diens standpunt. Het fossiel blijkt te kunnen denken en terug te 
kunnen bijten. En het heeft nog scherpe tanden ook. Alle respect voor 
de heer Toynbee. Weet hij echter veel, als het aankomt op joodse cul
tuur! Waarom zou hij ook? Wie heeft daar belang bij? Hoe kan het den-
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ken, het innerlijk leven van zulk een kleine minderheid, de wijde, wijde 
wereld werkelijk aangaan? Een minderheid, die immers door haar uit
zonderlijk levenslot een apart levensrisico vertegenwoordigt, dat anderen 
niet lopen, en waartegen zij zich dus ook niet behoeven te verzekeren. 
Een minderheid, die door dit alles een eigen visie heeft ontwikkeld op 
het bestaan. Ze kijkt inderdaad door een heel smal venster. Maar wat ze 
daardoor ziet, biedt een perspectief op al wat menselijk is. 

En nog meer is er, en nog meer. De psychoanalitici zouden zichzelf on
trouw geworden zijn, als ze zich niet met hun methode op het antisemi
tisme geworpen hadden. Rudolf M. Loewenstein, in hun wereld geen on
bekende, zag zijn studie over dit onderwerp in 1965 onder de titel Chris
tenen en Joden in Nederlandse vertaling verschijnen. Wat we met dit 
boek moeten beginnen, weet ik echter niet precies. Ik heb het gevoel, dat 
het een beetje overbodig is, tenminste voor ons doel. De psychoanalyse 
roepen we te hulp, als we iets niet begrijpen. Maar schort het daaraan 
werkelijk zo erg, als we de feiten eenmaal kennen? We hebben haar niet 
nodig om, - zoals door Loewenstein wordt gedaan - aan de ambiva
lente reacties herinnerd te worden van christenen op joden, of op de 
breuk tussen de beide religies, die niet geheeld en hun gelijktijdige ver
bondenheid, die niet verbroken worden kan. 
Trouwens als we nu eens echt gaan analyseren, komen we dan niet tot 
andere resultaten? Is het antisemitisme - analytisch gesproken - inder
daad het gevolg van de ambivalente houding van christenen tegenover 
joden? Is het werkelijk waar, dat de oorsprong van dat eeuwige vijandi
ge gevoel gezocht moet worden in de 'historische rol van Israël in het 
ontstaan van het Christendom?' Loewenstein beweert het. Ik zou mij ech
ter best een analyticus kunnen voorstellen, die de oorsprong van het an
tisemitisme verklaart, niet uit de ambivalentie van christenen jegens jo
den, maar van christenen jegens zichzelf. Meer dan eenmaal is het ver
moeden uitgesproken, dat het christendom er wel in geslaagd is het hei
dendom in zijn aanhangers te onderwerpen, maar niet het uit te roeien, 
waardoor de gedoopte mens de godsdienst weliswaar volgt en gehoor
zaamt, maar in ogenblikken van diepe crisis niet anders dan het roofdier 
zijn dompteur. Een element van opstandigheid tegen de, met zijn natuur 
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strijdige leer, blijft hem onbewust over. Wat hij de joden verwijt is daar
mede in wezen niet, dat zij Christus hebben gedood, en ook niet, dat zij 
hem niet volgen, maar dat zij hem hebben voortgebracht. Hij zelf wil 
hem doden, hij zelf wil hem verwerpen. Dat dringt wel niet tot hem 
door, maar het is deze ambivalentie, die het ondraaglijke schuldgevoel in 
hem wekt, en het is dit, zijn eigen schuldgevoel, dat hij afwentelt op de 
jood. Daarvoor heeft hij hem nodig. Niet voor niets zegt de dichter: 'Het 
zijn de joden niet, die U hebben gekruisigd, maar ik ben het'! Niet voor 
niets laat deze uitspraak zulk een diepe indruk achter. Het is daarbij 
lang niet uitgesloten, dat dit gecompliceerde zielsproces zich niet enkel 
in de volgeling, maar evenzeer in de christelijke geestelijke, de pries
ter heeft afgespeeld. Het Duitse antisemitisme, ook onder een belangrijk 
deel der geestelijkheid, is in ieder geval - soms zelfs expliciet - een op
stand tegen het christendom geweest. 
Overigens blijft dit antisemitisme niet tot de christelijke landen beperkt. 
Dit blijkt uit het laatste boek, waarop wij willen wijzen: Histoire de 
['Antisemitisme van de Franse schrijver Léon Poliakov. Hiervan zijn twee 
delen verschenen respectievelijk in 1955 en 1961. Wij willen volstaan 
met daarnaar te verwijzen. Ik houd er mee op. Het is voorshands genoeg 
geweest. 

De literatuur over het antisemitisme bevat het verhaal van een eindeloos, 
duizendvoudig en duizendkleurig martyrium. Dat van de mens aa'n de 
rand van de mensheid, en juist daardoor tot haar behorend, naar haar 
hunkerend, haar liefhebbend en haar koesterend, zoals alleen de versto
tene dat kan. Het is het verhaal van de ontzegging van elke menselijke 
gemeenzaamheid, een ontzegging, die ongetwijfeld een isolement heeft 
bewerkt, dat op zijn beurt weer is aangevoerd om die ontzegging te recht
vaardigen. Een isolement echter, dat wat het ook verder was, nooit het 
ideaal heeft opgegeven de menselijke eenheid, gaaf als zij behoort te zijn, 
in zichzelf te kristalliseren. 
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gesprek tussen joden en christenen 

In dit nummer stellen wij ons ook de vraag waar werkelijk een gesprek 
tussen joden en christenen wordt gevoerd. Er zijn gelukkig verklaringen 
van de Wereldraad van Kerken en het tweede Vaticaans Concilie over 
de wenselijkkeid van een dialoog tussen joden en christenen. Maar deze 
verklaringen zijn in zekere zin eenzijdig opgesteld en ondertekend: alleen 
door christenen. En dan doet zich al direct de vraag voor wat onder dia
loog verstaan wordt. Is dialoog het tegengestelde van missie of is het een 
moderne vorm en aanpak van missie. Ik citeer hier een gedeelte uit een 
rapport van de Wereldraad van Kerken, waaruit blijkt dat er in de We
reldraad twee stromingen zijn, die eigenlijk elkaars tegengestelde zijn. 
Het rapport verwijst naar een uitspraak van het tweede Vaticaans Con
cilie, waarin gepleit wordt voor een broederlijke dialoog tussen joden en 
christenen (voorzover als de joden dit willen): 'Maar het is niet geheel 
duidelijk wat met het zo veelvuldig gebruikte woord (dialoog) wordt be
doeld, of het in de plaats komt van missie, of het een voorbereiding hier
toe is, of in zijn diepste betekenis zelf missie. Wij zullen met deze vraag 
bezig moeten zijn'. Dit citaat is uit het rapport van ,de Committee on the 
Church and the Jewish People, en dit comité is een onderdeel van de 
Division of World Mission and Evangelism. Daarmee is het probleem 
gesteld. De dialoog met Israël is ondergebracht (althans organisatorisch 
en misschien voorlopig) onder de Division for World Mission. A. de 
Kuiper formuleerde het in zijn proefschrift aldus: Israël tussen Zending 
en Oecumene. Al blijft de vraag of dit het enige alternatief is. Het jo
dendom is namelijk in ,de loop der eeuwen, een eigen type wereldgods
dienst geworden. 

THE INTERNATIONAL CONSULTATIVE COMMITTEE OF 

ORGANISATIONS FOR CHRISTIAN-JEWISH 

CO-OPERATION 

De bovengenoemde organisatie, die blijkbaar geen kortere naam kon be-
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denken, heeft afgelopen zomer in Cambridge weer een conferentie be
legd, onder de titel: 'Present Trends and Future Tasks'. Het was de be
doeling een overzicht te geven van wat er in de twintig jaar van het be
staan van deze organisatie was gebeurd op het gebied van joods-christe
lijk gesprek en samenwerking. 
Dit internationale raadgevende comité is in 1946 voor het eerst in 
Oxford bijeen geweest. Daar zijn toen vastgesteld de zogenaamde 'Fun
damental Postulates of Christianity and Judaism in Relation to Human 
Order'. Uitgangspunt voor christenen en joden is het geloof in de Schep
per en Vader van alle mensen. De mens is zowel een individu als een 
lid van de maatschappij. Op grond van deze uitgangspunten wordt opge
komen voor een aantal ethische grondwaarden van christendom en jo
dendom: het recht op leven en de eerbied voor het leven; recht op vrij
heid en erkenning dat de maatschappij deze vrijheid voor het individu 
moet beperken; persoonlijke waardigheid en verwerping van elke discri
minatie. Zoals men ziet gaan deze postulates niet verder in op theologi
sche vragen en geschilpunten, in 1946 misschien heel verstandig (zie de 
brochure The Foundations of our Civilization 1. 
Ledengroepen van deze internationale organisatie zijn: 
in Oostenrijk: Aktion gegen den Antisemitismus in Oesterreich 

(een dergelijke organisatie is kennelijk nodig daar, 
maar de naam reeds beperkt de horizon van het ge

Frankrijk: 
West-Duitsland: 

Italië: 
Zwitserland: 

sprek); 
Amitié Judéo-Chrétienne; 
Deutscher Koordinierungsrat der Gesellschaften 
für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit; 
Amicizia Ebraico-Cristiana; 
Christlich-Jüdische Arbeitsgemeinschaft m der 
Schweiz; 

Groot-Brittannië: The Council of Christians and Jews. 
Nederland heeft geen groep die officieel bij ,deze organisatie is aangeslo
ten. Dat betekent niet dat er geen Nederlanders aan de conferenties heb
ben deelgenomen, dat betekent nog minder dat wij aan dit gesprek tussen 

1 Uitg.: The Council of Christians and Jews, London 1947. 
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joden en christenen niet toe zouden zijn. Misschien is dit gesprek in Ne
derland wel verder ontwikkeld dan elders. 

JULES ISAAC 

Een van de belangrijkste figuren in de Amitié Judéo-Chrétienne was de 
Fransman Jules Isaac (gestorven 1963). Te zijner nagedachtenis is in 
1964 een herdenkingscongres in Florence gehouden (zie Jules Isaac, 
commémorée à Florence; compte-rendue de la manifestation d'Amitié Ju
déo-Chrétienne, organisée à Florence-Palazza Vecchio, 3 mei 1964). In 
1936 werd Jules Isaac benoemd tot Inspecteur-Generaal bij het Ministe
rie van 'Instruction Nationale.' In 1943 werden zijn vrouw, twee zoons 
en verdere familie gedeporteerd. Na lange tijd van studie formuleerde 
Jules Isaac zijn 'tien' punten over de verhouding jodendom-christendom, 
die later op de conferentie van de International Committee in 1947 te 
Seelisberg zijn aangenomen. In 1949 werd hij ontvangen door paus Pius 
XII en in 1960 door paus Johannes xxm. Mede dank zij zijn initiatie
ven zijn in de rooms-katholieke liturgie (o.a. in de gebeden voor Goede 
Vrijdag) passages die kwetsend voor de joden waren geschrapt, en is de 
verklaring over de joden op het Vaticaans Concilie behandeld. Jules 
Isaac schreef verder Jésus et Israël (1948), La Genèse de l'Antisemitisme 
(1956) en L'enseignement du Mépris (1962). 

CAMBRIDGE 1966 
Tussen 1946 en 1966 is een aantal conferenties belegd onder auspiciën 
van de International Consultative Committee. Zij hielden zich voorna
melijk bezig met vragen: 'Hoe voorkomen wij nieuwe uitbarstingen van 
antisemitisme', 'de positie van joden uit Algiers in Frankrijk of die uit 
Oost-Duitsland in West-Duitsland, of de situatie van de joden en de 
nieuwe Afrikaanse staten' enzovoort. 
De conferentie in Cambridge (1966), waar ik zoëven over sprak, liet drie 
sprekers aan het woord komen over de vraag hoe zich in de laatste twin
tig jaar de verhouding jodendom en christendom had ontwikkeld en wat 
daar in de toekomst van te verwachten valt. De katholiek mr. Chris
topher Holles ( pedagoog, politicus en publicist) stelde bij al zijn ruim
heid en openheid van zijn geloof toch vast, dat naar katholieke overtui-
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ging het heil en de vergeving ons in Christus was geschonken. De onver
mijdelijke conclusie lag voor de hand en werd ook, zij het aarzelend, 
getrokken dat de christen toch moest hopen dat de jood zich zou beke
ren. Ik kreeg niet de indruk, dat deze katholiek geheel op de hoogte was 
van de moderne ontwikkelingen in de Rooms-Katholieke kerk, juist met 
betrekking tot Israël. De protestant, professor Roy Eckart van de Lehigh 
University (usA) ging na hoevele anti-joodse elementen er in de chris
telijke traditie ja zelfs in het Nieuwe Testament zijn. De verhouding jo
dendom-christendom is gedurende eeuwen grondig verstoord geweest 
door vervolgingen of door zending. Het beste was, volgens hem, onder 
deze gehele geschiedenis een streep te zetten, en opnieuw te beginnen. 
Rabbijn dr. J. B. Agus, Beth El Congregation, Baltimore, (usA) beschouw
de het jodendom in Europa in hoge mate bepaald door de positie die het 
in het leven en denken van de christenen, in het algemeen van de Euro
peanen, innam. In de christelijk-Europese traditie wordt de jood vaak 
getypeerd als degeen die het tegenovergestelde van de christenen denkt 
en gelooft. De jood leeft als het ware bij de gratie van de christenen. 
Als men deze drie lezingen beluistert, wordt men bepaald sceptisch. Het 
lijkt wel alsof de eigenlijke dialoog niet begonnen is, ik bedoel de dia
loog tussen het joodse en christelijke geloof. 
Een van de commissies op de conferentie in Cambridge hield zich speciaal 
bezig met de 'dialoog'. Deze commissie stond onder leiding van reverend 
Roland de Corneille en rabbijn Marc H. Tanenbaum. Twee background
papers waren ingediend door reverend De Corneille (Canada) en dr. James 
Parkes (Groot-Brittannië). Dr. Parkes vroeg zich af, of het woord dia
loog niet door een ander moet worden vervangen, nu een aantal chris
tenen (hij citeerde in dit verband een anglicaanse bisschop van de 
Church's Ministry among the Jews) bewust het woord dialoog gebruiken 
als een nieuwe methode van zending. Ondanks de verwarring moeten wij 
het woord dialoog handhaven, aldus dr. Parkes, maar wij moeten het 
duidelijker omschrijven en afperken. Een andere zaak is, dat christenen 
eigenlijk helemaal niet als vanzelfsprekend mogen veronderstellen, dat 
joden gesteld zijn op of gediend zijn van een dialoog met christenen. Re
verend De Corneille heeft in zijn backgroundpaper gepoogd te analyse
ren wat de motieven bij joden en christenen zijn om een dialoog te voe-
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ren, wat is de betekenis van de dialoog, de mogelijkheden en de begren
zingen ervan: de verbale dialoog (communicatie) en niet-verbale dialoog 
(de relatie); welke eisen mag men stellen aan de deelnemers, wat zijn de 
risico's; welke voorbereidingen zijn nodig om aan een dialoog ,deel te ne
men? 

CONFERENTIE OP BOSSEY 1965 
(w ERE L DRAAD VAN KERKEN) 

Wat gebeurt er in de Wereldraad van Kerken op het gebied van het ge
sprek met joden? Zoals gezegd de Committee on the Church and the 
Jewish people is ondergebracht onder de Division for World Mission. Ik 
geloof dat de protestanten in het bijzonder gebukt gaan onder hun ver
leden van joden-zending. Wij moeten hopen, dat daar toch op de ,duur 
verheldering komt. Datzelfde rapport van de Committee on the Church 
and the Jewish people vermeldt, dat er in de zomer van 1965 op het 
studiecentrum van de Wereldraad van Kerken, Bossey, een samenkomst 
is geweest van joodse en christelijke leiders. Waarover werd gesproken? 
Niet over antisemitisme, niet over de staat Israël, niet over zending, al
dus het rapport, maar over de situatie van de mens van vandaag. Het is 
inder,daad tekenend voor de situatie dat hierover gesproken werd. Hoop
vol en toch beklemmend! Er moeten toch ook bijbelse en historische on
derwerpen besproken kunnen worden. Ook op de in de zomer gehouden 
conferentie over Church and Society waren joden uitgenodigd en geko
men. Ik hoorde, dat christenen uit het Midden-Oosten zich toch ernstig af
vragen of naast de joden niet ook mohammedanen uitgenodigd moeten 
worden. Dat is het overdenken waard. 

DE ZUSTERS VAN SION 

Wat wordt er in de Rooms-Katholieke kerk gedaan na de afsluiting van 
het tweede Vaticaans Concilie? Ik kreeg juist in handen Encounter To
day, Judaism and Christianity in the Contemporary World, blijkbaar 
een nieuwe uitgave van The ]ews and ourselves. 'Het doel van dit tijd
schrift is katholieken en in het bijzonder docenten, te voorzien van up
to-date informatie betreffende modern jodendom en christendom. Het 
streeft er bovendien naar te voorzien in de huidige behoefte onder ka-
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tholieken aan een uitgebreider kennis van de joodse achtergrond, geloof 
en liturgie' 2

• In de Rooms-Katholieke kerk hebben de zusters van Sion 
het zich tot taak gerekend om in de gehele wereld catechetisch en didac
tisch materiaal te bestuderen met het oog op al of niet verholen antise
mitisme of onjuiste voorlichting over het jodendom. 
Het is te hopen, dat protestanten op de een of andere wijze in dit ini
tiatief betrokken kunnen worden. Onze landgenoot prof. dr. C. A. Rijk is 
door het Secretariaat tot bevordering der eenheid onder de christenen 
speciaal belast met de opdracht om de katholieke kerk te adviseren in
zake de verhouding tot de joden. 

FREIBURGER RUNDBRIEF 

Bepaald hoopgevend vind ik het werk dat gebeurt rondom de Freiburger 
Rundbrief (Beiträge zur Förderung der Freundschaft zwischen dem Al
ten und dem Neuen Gottesvolk im Geiste beider Testamente 3• De on
dertitel is op z'n Duits wel goed uitgedacht! 
In de Rundbrief van 1965 kunt u talloze boekbesprekingen vinden die 
betrekking op het onderwerp: verhouding jodendom-christendom. Ver
der kunt u daar een kritische behandeling van de jodenverklaring op het 
tweede Vaticaanse Concilie lezen, en een verzoek van de Arbeitsgemein
schaft Juden und Christen op de Kirchentag 1965 in Keulen. 

INTERNATIONAAL VERBOND VOOR 

VRIJZINNIG CHRISTENDOM EN GELOOFSVRIJHEID 

In dit verbond dat in 1900 is gesticht is al meermalen de wens uitge
sproken nader contact te krijgen met de World Union for Progressive 
Judaism. Op het laatste congres in Londen (1966) was een van de spre
kers professor Samuel Sandmel, Hebrew Union College Cincinatti, over 
'Jesus in World History'. Zijn lezing getuigde van eerlijke wetenschap
pelijke zin, die hem er toe dreef om aan te geven wat de historische we
tenschap niet weet en wat men ook niet van historische wetenschap mag 

2 Editorial Office 61, rue Notre-Dame des Champs, 75-Paris, 6, Frankrijk. 
3 De uitgevers zijn o.a. dr. Willehad Eckert o.P. en dr. Gertrud Luckner {Frei
burg im Breisgau, Wrtmannplatz 4). 
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verwachten. Op het congres waren behalve vertegenwoordigers van de 
Rooms-Katholieke kerk ook vertegenwoordigers van de World Union for 
Progressive Judaism aanwezig. 

INTERRELIGIOUS DIALOGUE 

In dit overzicht noem ik ook even een activiteit van de American Jewish 
Committee. Wanneer joden spreken over dialoog met christenen doen zij 
dat, meen ik, graag in het verband van een interreligious dialogue. Het 
christendom is voor hen één van de wereldgodsdiensten, misschien ,de 
belangrijkste, maar het jodendom treedt in principe in contact met de 
volkerenwereld en niet uitsluitend met het christendom. Al speelt uiter
aard in de volkerenwereld het christendom als messiaanse beweging een 
grote rol. The American Jewish Committee gaf een bibliografie uit van 
pamfletten en he!.'drukken over de joods-christelijke verhoudingen: 
'Children of one Father' en 'A Guide to interreligious Dialogue'. 

SITUATIE IN NEDERLAND 

Na de oorlog heeft de Nederlands Hervormde kerk twee genootschappen 
voor zending onder de joden opgeheven, en in plaats daarvan een Raad 
voor Kerk en Israël opgericht (maandblad Kerk en Israël). In de kerk
orde werd een onderscheid gemaakt tussen 'Gesprek met Israël' en zen
ding onder de volkeren. Door de Raad voor Kerk en Israël werd aange
steld dr. J. H. Grolle, die tot taak kreeg om voornamelijk binnen de 
Hervormde kerk de gedachten van de mensen te richten op dit gesprek 
met Israël. In Amsterdam is ds. K. H. Kroon aangesteld voor het ge.~prek 
met Israël. De commissie die zijn werk begeleidt heeft zich genoemd 'Be
kirbénoe', (dat wil zeggen 'In ons midden'). In 1950 is opgericht de bij
belsociëteit 'Tenach en Evangelie' (een open gemeenschap voor christe
nen, joden en humanisten). Het werk van ds. Kroon heeft zich principieel 
gericht tegen elke vorm van zending. 
Er is in ons land ook een katholieke Raad voor Israël, onderdeel van de 
St. Willibrordvereniging. Deze geeft een kwartaalblad uit Christus en 
Israël (eindredacteur dr. A. C. Ramselaar). Het drievoudig doel van het 
blad is: bij de katholieken meer begrip wekken voor het joodse volk in 
heden en verleden, met de christenen uit de reformatie een gesprek voe-
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ren over ,de kerk en Israël; samen met de joden werken en studeren over 
Schrift, geschiedenis en wederzijdse verhoudingen. 
Verder bestaat er in ons land een Interkerkelijke Commissie Israël. In 
1964 heeft professor David Flusser, hoogleraar voor de nieuwtestamen
tische literatuur aan de Universiteit van Jeruzalem een week lang colle
ge gegeven aan katholieke en protestantse theologen op het Vormingscen
trum 'De Haaf' in Bergen. Professor Flusser is in ons land bekend ge
worden door zijn boekje De Joodse oorsprong van het Christendom. De
ze colleges zijn voor de deelnemers een grote stimulans geworden om sa
men verder te studeren. Zo verschijnen nu in totaal 30 deeltjes commen
taar op de bijbel in zakformaat 'Zoals er gezegd is over' (eindredacteur 
drs. H. van Praag, uitgave De Haan). De redactie en de schrijvers van 
deze bijbelpockets komen uit joodse, katholieke en protestantse traditie. 
In deze boekjes geeft rabbijn dr. J. Soetendorp zijn vertaling van gedeel
ten uit Tenach. Dr. Soetendorp is verder in ons land bekend geworden 
om zijn Symboliek der joodse religie en Ontmoetingen in Ballingschap 
(waarvan nu twee delen verschenen zijn). 
Verder wil ik vermelden dat er vergevorderde plannen zijn om in Am
sterdam een Leerhuis te stichten, een studie- en informatie-centrum voor 
ieder die zich voor de bijbel en de bijbelse boodschap interesseert. 

ENKELE PERSOONLIJKE KANTTEKENINGEN 

Tot slot wil ik graag nog kort enkele kanttekeningen maken bij het joods
christelijk gesprek zoals zich dat nu ontwikkelt: 
1 Er heeft zich binnen de joodse wereld een wetenschap ontwikkeld die 
zich bezig houdt met het Nieuwe Testament en met de oorsprongen van 
het christendom. Ik noemde reeds de namen van professor Flusser uit 
Jeruzalem en van professor Sandmel uit Cincinatti (hij schreef onder 
andere We ]ews and ]esus en A Jewish Understanding of the New Tes
tament). Er zijn joden die het Nieuwe Testament lezen en daarbij zeer 
bewust jood blijven. Zo zijn er christenen die expliciet erkennen dat het 
Oude Testament een joods boek is en dat het Nieuwe Testament vanuit 
deze achtergrond gelezen moet worden, en toch christen blijven. Hier 
ontstaat een nieuwe situatie voor het gesprek. Of beter gezegd, hier 
houdt het gesprek op, en gaan wij samen over tot 'lernen'. 
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2 De laatste tijd wordt meer en meer de term joods-christelijke tradi
tie gebruikt, juist ook in verband met de achtergronden van de Europe
se cultuur en de secularisatie. Wij zijn er, meen ik, aan toe om duide
lijk te maken, wat wij met dit woorcd bedoelen. Dan kunnen wij ons bij
voorbeeld de volgende vragen stellen: Wat betekent traditie (als protes
tanten liggen wij hier achter), wat betekent in de joods-christelijke tra
ditie Thora (Buber vertaalt W eisung), en wat betekent dan messianisme? 
3 Hier en daar heeft men geprobeerd om in het joods-christelijk ge
sprek ook de islam te betrekken. Een van de stellingen van dr. W. A. 
Bijlefeld bij zijn dissertatie De islam als na-christelijke religie, pleitte 
voor gesprek met de islam, evenals gesprek met Israël. Om theologische, 
historische en actuele redenen wil ik er voor pleiten in het joods-christe
lijke gesprek deze partner niet te vergeten. 
4 Een grondige bestudering van de geschiedenis kan ons tot de overtui
ging brengen, dat wij diepgewortelde voor-oordelen moeten corrigeren 
of prijsgeven. Dan moeten wij ook de moed opbrengen dat .te doen, en 
er voor zorgdragen dat in onze schoolboekjes en catechisatieboekjes be
tere informatie wordt verschaft. 
Vooroordelen, juist in het kader van een ideologie, zijn zeer hardnekkig 
en planten zich gemakkelijk voort. Hier ligt een taak voor ons onderwijs 
om het antisemitisme met wortel en al uit te roeien. 



P R O F. D R. K. H. M I S K O T T E 

Werf els bekering 

Waarom is een bekering, een omdenken en toekeer zo fascinerend, juist 
als het de overgang betreft van 'jodendom' naar 'christendom'? Omdat 
ze zo vlak bij elkaar zijn, dat men zich verwonderen moet, het niet da
gelijks te zien gebeuren; en tegelijk zo ver uiteenliggen, dat we geneigd 
zijn Kiplings spreuk over te nemen over het Oosten en het Westen ... 
'and never the twain will meet'. Als Jehuda ha Levi de term, 'dochter
religies' in de Spaanse middeleeuwen invoert, bedoelt hij het christen
dom en de islam, die Israël tot moeder hebben. Hij stond midden in het 
woeden der tegenstellingen van gesloten formaties, die vele 'overgangen' 
toonden uit sociale, politieke en ook religieuze overwegingen; hij streed 
voor een tolerantie ten overstaan van de wisselende overheden en met 
het oog op het komend en groeiend Rijk. Als Rosenzweig hetzelfde be
doelt in zijn leer van de Ster en de Stralen, de Kern en haar lichtbanen 
valt de islam uit, ja, wordt ze een tegenbeeld van al wat synagoge en 
kerk gemeenschappelijk hebben: de bewogen God, het verbond, de ge
schiedenis van het heil, de opstandigheid en de scepsis, omgeven door 
het 'oud vertrouwen', de vóórtekenen van het Rijk Gods op aarde. Dat 
wegvallen van de islam is niet alleen principieel maar ook praktisch be
paald: door het samenleven in een Europa, dat ondanks de vervreemdin
gen, toch christenen en joden een gemeenschappelijk verleden en een ge
lijk-gerichte herinnering gaf en liet, bemiddeld door de taal. Wel hoort 
men nu nog sterker dan vroeger zelfs liberale joden betuigen, dat ze in 
onze talen het eigene niet ten volle kunnen uitdrukken, dat ze via de 
taal, veel meer christelijk denken, dan ze zelf zouden willen. Maar an
derzijds is er, met name in de Duitse landen een joodse renaissance ont
staan, die zich van de taal der 'Gastvölker' bediende en die ons heeft 
verrijkt (men denke aan Buber-Rosenzweigs vertaling van Tenach, aan 
Bubers herdichting van de chassidische legenden). De omineuze Adolf 
Bartels gaf een moderne literatuurgeschiedenis onder het aspect der 
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'Verjudung' en er was toch wel waarheid in. Zo na bij elkaar betekent 
echter bijna een hoogspanning; we konden ons nauwelijks verbazen als 
er 'overgangen' waren, maar evenmin als de osmose tot een explosie 
leidde van vervreemding. De 'assimilatie' heeft in brede lagen van het 
'gastvolk' juist tot een afweer geleid. 
Franz Werf el, over wie we nu hopelijk iets zinnigs gaan zeggen, behoort 
met zijn lyriek tot het Duitstalig expressionisme, waarvan de wezenlijke 
uitingen wel zijn samengevat onder het hoofd 'Im Schatten des Nihilis
mus' (dissertatie van M. F. E. van Bruggen 1946). Toch moet men hier 
wel onderscheiden; in de grote klassieke bloemlezing van Kurt Pinthus: 
'Menschheitsdämmerung' komt wel duidelijk uit, hoezeer hier een jóóds 
'nihilisme' meesprak. Het is niet in de eerste plaats de indruk van de 
(eerste) wereldoorlog, die de expressionisten doet vertwijfelen aan de 
volkeren, aan de mensenkinderen, daarom ook aan de staat en zelfs aan 
de natuur. De expressionistische lyriek met name van de joden is een 
provo-protest tegen àl het bestaande, ze neigt tot ontkenning van àl het 
gegevene. Men kan dat voor het gemak 'nihilisme' noemen; belangrijker 
is het, de motieven te onderkennen, van waaruit ontkend en verworpen 
wordt; het schijnt mij dat het bij velen zeer typische joodse motieven 
zijn: het ongeloof in de goden, de machten, de instituten, de roep om ge
rechtigheid: 'pereat mundus, fiat justitia', het optrekken met de ont
rechten. Veel sterker dan het veel-gewraakte vitalisme is de woede om 
de ongerechtigheid de drijfveer en het mateloos-machteloze medelijden 
met de arme, als de representant van de menselijke situatie en de toets
steen voor een theodicée, een 'rechtvaardiging' Gods. Er zijn niet alleen 
veel joden bij en van groot talent (zo Else Lasker-Schüler, Alfred Dö
blin, Karl Kraus) - er werkt een Israëlitisch idioom, drager van het goe
de, profetische ongeloof. Het greep om zich heen; zelfs de schilders van 
de 'blaue Reiter' spraken profetisch, ook, zeer ver gezocht, de leerlingen 
van Gauguin noemden zich 'nabi's' omdat zij ook dwars op de baan van 
de ontmenselijking van de industriestaat stonden. Het beslissende is echter 
eenvoudig gezegd: géést tegen wereld, géést ondanks wereld! Dat is de 
joodse virus, het tonicum, de revolte. 
Onder deze elite moet men de jonge Franz Werfel (geboren 1890) zien. 
Hem onderscheidt alleen een veel groter opvallend evenwicht; vandaar 
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ook het smeden van sentenzen. Zo in het gedicht 'Fremde sind wir auf 
der Erde Alle': 

Mögen Städte aufwärts sich gestalten, 
Niniveh, ein Gottestrotz von Steinen! 
Ach, es ist ein Fluch in unserm Wallen ... 
Flüchtig musz vor uns das Feste fallen, 
Was wir halten, ist nicht mehr zu halten, 
Und am Ende bleibt uns nichts als Weinen. 

Het titanische wordt door zelfkennis getemd, zo in 'Wir nicht': 

Ich lauschte in die Krone des Baums; - da hiesz es im Laub: 
Noch-nicht! 
lch legte das 0hr an die Erde;- da klopft's unter Kraut und Staub: 
Noch-nicht! 
lch sah mich im Spiegel; mein Spiegelbild grinste: 
Du-nicht! 
Das war mein Gericht. 
lch verwarf mein Lied, 
Und das lüsterne Herz, das sich nicht beschied. 

En toch in 'Revolutions-Aufruf' heet het aan het begin: 

Komm, Sintflut der Seele, Schmerz, endloser Strahl! 
Zertrümmre die Pfähle, den Damm und das Tal! 

En het slot roept: 

Renne, renne, renne gegen die alte, die elende Zeit! ! 

Om met een satirisch citaat van Carl Sternheim (1920) de afkeer van de 
'schoonheid', klevend aan het bestaande, op te roepen, het volgende. 
Voor hem is Goethe de kroongetuige van het burgerdom, dat dwangma
tig in de 'schoonheid' de strook vrijheid zag, waar de mens 'zwar nach Vor-
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schriften einer Aufsichtsbehörde in seiner Qual verstummt, der Dichter 
später unter Ausschlusz der Offentlichkeit und in Vorzugsausgaben ei
nes Luxusbuches noch sagen dürfe, was er leide' (in 'Tasso oder die 
Kunst des Juste Milieu' (1921). Men kan <toegeven dat het de toon van 
een pamflet heeft; en toch, nu nog, neen, juist nu aanspreekt. Want die 
drift juist in de openbáárheid te zeggen wat wij lijden is kenmerkend 
voor onze tijd en onze kunst. Dat is in het expressionisme begonnen. De 
sympathie voor het marxisme was bijna algemeen, wanneer men daaron
der verstaat wat men nu zo kwistig messianisme noemt en vroeger als 
utopie bespotte. 'Der Mensch ist die Mitte der Welt - er sei die Mitte 
der Welt', zei Ludwig Rubiner. Men zag de ondergang tegemoet en de 
mens moest, om het middelpunt der wereld te zijn, wel God zijn! Franz 
Werfels lyriek gaat in stromende hymnen - ('Lächeln, Atmen, Schrei
ten') - zulk een einde tegemoet: 
'Lacheln ist keine Falte, / Lächeln ist Wesen vom Licht'. Hij houdt het 
op de goede mens, die weliswaar ook opstandig moet zijn, maar toch in 
een hogere, goddelijke zin 'goed', als een koning, een richter, een bevrij
der, een genezer, een heiland. 

Sein ist die Kraft, das Regiment der Sterne, 
Er hält die Welt wie eine Nuss in Fäusten. 

Und wo er ist und seine Hände breitet, 
Und wo sein Ruf tyrannisch niederdonnert, 
Zerbricht das Ungerechte aller Schöpfung, 
Und alle Dinge werden Gott und eins. 

In dezelfde bundel Einander (1920) staat het vers 'Warum mein Gott'; 
op het eerste gehoor denkt ieder in deze sfeer, dat het een klacht om het 
wereldbeskl zal zijn, maar het is iets anders: 

Warum, warum nicht ga:bst Du mir 
Zwei Hände voll Hilfe, 
Und Augen, waltend Doppelgestirn des Trostes? 
Und eine Stimme regnend Musik der Güte ... 
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Een sleutelgedicht voor deze variant van het expressionistische: géést te
gen wereld, géést ondanks wereld, vinden we in het slotgedicht 'Zweige
spräch an der Mauer des Paradieses'. Adam klaagt dat hij verworpen 
werd, toen hij eindelijk God weer gevonden had; de 'Stimme aus dem 
Garten' antwoordt: 'Wir sind mein Sohn so sehr verbunden / / dass du 
dich triffst mit deinem eigenen Wort'. En als Adam om erbarmen vraagt, 
God doet het ook: 'Erbarm dich meiner!' En de stem zegt: 

Bestelle mich mit deinen Händen, 
Und Heimat werden wir uns beide sein, 
Und kehren ein. 

Dit is een waarlijk klassieke weergave van de samenwerking van Israël 
en God ten bate van Gods verbannen, zwervende Schechina (heerlijk
heid), waarbij de bondgenoten in gelijke afhankelijkheid door de tijd naar 
het Einde gaan. Dit is niet Israëlitisch, niet naar het geloof en de visie 
van het Oude Testament, maar het is wel zéér en aangrijpend joods, zo
wel naar talmudische haggada als volgens het moderne joodse ethos en 
de fundering ervan. 'Bestelle mich mit deinen Händen!' 

II 

Slaan wij de essaybundel Zwischen oben und unten (1946) open en lezen 
we daarin de aforismen getiteld 'Theologoumena', dan wrijven we ons 
de ogen uit. Werfel is christen geworden; en daarvoor is, ofschoon de 
afstand zo groot was, niet véél nodig geweest, naar het schijnt. Wij we
ten te weinig van Werfels leven in Spanje, Lourdes en Amerika, om 
invloeden op het spoor te komen. Het lijkt wel zeker, dat er geen theolo
gische magister in het spel is geweest. Veeleer heeft de ervaring hem ge
leerd, hoe de eenvoudige christenen leven en hoe de anderen, de mate
rialisten en de idealisten en de cynici. Men zal zeggen: wat kan hij ge
vonden hebben in Wenen, onder dat roomse volk? bij de barokke heili
genverering en het barbaars antisemitisme? Alles wat een zoon van Is
raël ergert en afschrikken moet! Maar men merkt reeds in 'Barbara oder 
die Frömmigkeit' en in 'Der veruntreute Himmel', ook in de 'Erzählun
gen aus zwei Welten' hoe hij zich verdiept heeft in en zich zelf heeft her-
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kend in de eenvoud, de persoonlijke geloofsstrijd, de offervaardigheid 
(ondanks en in al het bijgeloof); daar heeft hij de blijmoedigheid gevon
den in het dagelijkse en de vrede in het sterven. Hoe het zij, plotseling 
spreekt hij over het 'joods probleem' op een christelijke wijze; hij valt 
de apostel Paulus bij en spreekt van de schuld van Israël, dat zij de 
Messias hebben verworpen. 'Jude, Jude aller Arten Epochen hat als 
Glied des überzeitlichen Judentums Jesus Christus verkannt, die von 
Gott gereichte Hand der Erlösung ausgeschlagen, dadurch das endgülti
ge W eltheil verschoben und als zweiter Adam das Paradies, das schon 
vor der Türe stand, neuerdings verspielt' ('Von Christus und Israel', the
se 6). En toch heeft de jood als lijdende in de geschiedenis het recht zijn 
situatie (tussen de volkeren en de kerk der volkeren) te versluieren; hoe 
christusgelovig hij ook in zijn persoonlijk leven zijn mag, het wordt hem 
vanuit de diepte der feiten evenzeer verhinderd christen te zijn, als het 
hem onmogelijk is Duitser of Rus te zijn. Van tijd tot tijd wordt door de 
grootste geesten aan beide zijden 'diese ungeheuere Paradoxie erkannt, 
dasz der vorbestimmte Empfänger der Einzige ist, der in der Tiefe von 
ihr ausgeschlossen bleibt bis zum vorletzten Tage der Weltgeschichte'. 
En toch blijft het inzicht gelden, dat Israël tegelijk de oorsprong van alle 
gebeuren is tussen God en mens, vanaf het ogenblik, dat 'Gott und 
Mensch sich in der Sphäre der Wirklichkeit gekreuzt haben' ('Zwischen 
oben und unten' p. 283). Daarom is het antisemitisme geen bloot mense
lijk gebrek en verblinding, zoals bijvoorbeeld de rassenhaat tussen blan
ken en zwarten maar 'ein metaphysisches Phänomen'. Het is een vorm 
van verzet tegen Christus, gericht op de plaats van de minste weerstand: 
Israël. Want lsraëls zending onder de volken lag van de aanvang af 
hierin: dat het de volken dwong tot ommekeer van hun eigen naïeve 
waarden en te leven onder de eis: leef tegen uw eigen gevallen natuur in. 
Jezus Christus is, naast alles wat hij is, ook de voleinding van déze zen
ding van Israël (p. 286). 
Op grond van deze inzichten, weert Werf el de verbastering af die de 
grondnoties van de Heilige Schrift hebben ondergaan, bijvoorbeeld het 
koninkrijk Gods. 'Erst im späteren 19en Jahrhundert ist der Messianismus 
zu sozialer Pathetik hinabsäkularisiert worden, und zwar von niemanden 
anders als von Juden, die durch die Ersatzreligion der Wissenschaft un-
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gläubig geworden waren'. Ondanks deze verwildering van eigen geeste
lijk erfgoed is Israël in zijn bestaan de getuige. Hier beroept Werfel ziel 
op Pascal, met name op zijn beroemde Pensée 749. Zelf zegt hij het no~ 
positiever en krasser: 'Wenn der Christus die Wahrheit und das Leber 
ist, dann sind die Juden das unverwüstliche Zeugnis dieser Wahrhei1 
im Fleische. Ohne dieses lebentlige Zeugnis, das verfolgt und gegeissel1 
durch die ganze Welt geht, sänke Christus zu einem blossen Mythoi 
herab, gleich dem Apoll oder Dionysos' (p. 280). 

Dat brengt ons opnieuw voor het geheimenis der 'uitverkiezing' en de 
daarmee gepaard gaande 'afzondering'. Werfel onderscheidt een sacrale 
en een profane werkelijkheid in de verhouding van God en Israël. De 
sacrale is die van het verbond, ze blijft in de sfeer van het mysterie, de 
profane echter kan Israël geen aanleiding zijn tot een verhoogd zelfbe
wustzijn. De joden zijn in alle eeuwen een afvallig, halsstarrig, verstokt 
volk geweest, precies zo als in de dagen van Mozes en de uittocht. Hij 
actualiseert dat met het volgend oordeel over het moderne jodendom. 
'Kein anderes Volk ha<t sich mit gleicher Bereitwilligkeit so ganz und 
gar kopfüber in den naturalistisch-nihilistischen Gottesverrat gestürzt 
wie die Juden. Und schlimmer als das, kein anderes Volk hat innerhalb 
der letzten hundert Jahre den göttlichen Sinn des Lebens so sentimental 
opportunistisch säkularisiert wie sie'. Maar verdienste is niet de grond der 
genade; het schijnt wel dat juist het ontbreken daarvan de vooronderstel
ling voor de genade is. Dáárvan leeft onwetend gans Israël. 
Over het eigenlijk theologisch gehalte van deze 'Theologoumena' hebben 
we nog niet gesproken. Misschien moeten we dat ook niet doen of alleen 
langs een omweg. Wending is geen the'ologisch tijdschrift en de lezers zijn 
op dit punt licht kittelorig. Het is trouwens niet eenvoudig Werfels parti
culiere en originele inzichten een plaats te geven in het geheel van het 
ontwerp. Wij mogen wel het volgende vaststellen. 
1 Deze aforismen zijn een belijdenis; het blijkt dat hij over God trinita
risch gedacht heeft. En dat staat daar open en bloot, terwijl het dagelijks 
gebed der synagoge de Eenheid belijdt en het joodse denken neigt tot de 
verklaring dat de Drievuldigheid een heidens restant is en 'afgoderij' 
impliceert, zodat de christen nauwelijks als 'noachide' kan gelden of en-
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kel door een tegemoetkomende interpretatie (zo bijvoorbeeld bij Maimo
nides). Deze inzet van Werfel is uitdagend; men zou hem uit de synagoge 
moeten uitsluiten. 
2 Ongehoord is de belijdenis van de incarnatie van het Woord; Werfel 
voegt daarbij, dat dit door ieder gemakkelijk kan worden geloofd, terwijl 
we in Johannes 8 : 58 v. lezen nadat Jezus gezegd heeft: 'éér Abraham 
was ben Ik', 'toen namen zij stenen op, om ze op hem te werpen'. Voor 
het jodendom is dat de nauwelijks te overtreffen blasfemie! Maar Werfel 
acht de incarnatie 'gemakkelijk te geloven', omdat zij door de kennis der 
modern@ natuurwetenschap kan worden gesteund en gedragen; het is een 
'Engelsbrücke' für Agnostiker' (p. 208) en hij legt dat op p. 218 nader uit. 
Wij laten dit terzijde. Werf el werkt de ergernis weg. 
3 Wij kunnen ons afvragen, waarom uit het Nieuwe Testament de ken
nis niet werd toegeëigend, dat 'niemand Jezus als Heer kan belijden 
dan door de Heilige Geest' (1 Corinthiërs 12 : 3); terwijl de vraag zich 
opdringt, hoe de bekeerde zelf Jezus zelf heeft ontmoet; al raakt die 
vraag een zo persoonlijke ervaring, dat ze eigenlijk niet gesteld kan wor
den zonder indiscretie die horen wil, wat niet verwacht mag worden. Wel 
treft ons in dit verband de speculatieve gedachte, die iets verraadt van 
het geheim: de Schepper kan niet dulden, dat het schepsel iets op Hem 
vóór heeft, al is het ook de smart en het verval. 'Etwas wie Sehnsucht 
und Neugier nach Erniedrigung und Dämmerung erwacht im absoluten 
Licht?' 
4 Het offer van het Agnus Dei qui tollit peccata mundi kon niet vol
bracht worden in de tijd, in de werkelijkheid, zonder dat Israël de slechte 
rol speelde, die het was toebedeeld: 'Damit hat die Vorsehung Gottes 
Israel geradezu verurteilt zum Heil der ganzen Welt' (p. 289). Vanuit 
een abstracte metafysica wordt hier de verantwoordelijkheid, de schuld 
uitgeschakeld en daarmee het drama der vrijheid ontledigd. 
5 Uit een en ander blijkt, dat Werfel gekweld is (evenals Paulus) door 
het raadsel van Israël náást de Kerk, door de paradox, dat juist de ver
korene verblind was. Zoals Paulus in Romeinen 9-11 vanuit deze éne 
paradox, om al de momenten van het drama een plaats te geven, over 
àlles moet spreken, voor zijn verkondiging dat volledig bestek van de 
leer nodig heeft, kruis en opstanding, verleden en toekomst, verkie-
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zing en verwerping en aanneming, het volk en de volkeren in hun dia
lectische spanningen ontvouwt, zo heeft Werf el in zijn smart om Israël, 
alles waarover hij spreken en getuigen moest, zien opkomen uit dit na 
en naast, tegen en voor elkaar van Synagoge en Kerk. Daarom geldt ook 
van hem, ondanks zijn speculatieve uitweidingen, wat we in het begin 
over de 'bekering' gezegd hebben namelijk dat 'jodendom' en 'christen
dom' zo vlak bij elkaar zijn, dat een 'overgang' dagelijks kan gebeuren 
en dat ze tegelijk zo ver uiteen liggen, dat men zich een bekering nauwe
lijks kan voorstellen, omdat er een doem ligt op de kiemen der bekering, 
die beslissingen frustreert. 
6 Opvallend is de scherpe afwijzing van het Zionisme (1936) als een 
werelds experiment, waardoor men weer 'Hebreeër' zijn wil in plaats van 
'Israëliet'. Deze reactie lijkt sterk op die van de grote denker Hermann 
Cohen, die hierin van Martin Buber verschilt, dat hij daar een vredes
en geluksverlangen ziet en de wil, te zijn als andere volken naar hun ge
lijkenis, wraakt. Ook als we in rekening brengen, dat het gezegd is 'voor 
Auschwitz', kijken we van deze felle afwijzing van een veel jongere 
generatie toch op. 
7 Vragen wij tenslotte naar het verband van de nieuwe belijdenis met 
zijn kunstenaarschap, dan is te wijzen op de aan de 'Theologoumena' 
voorafgaande stukken: 'Können wir ohne Gottesglauben leben?' en 'Von 
der reinsten Glückseligkeit des Menschen', dat handelt over de esthetische 
ontroering in de kunst als voorsmaak van de zaligheid. Of ook, omge
keerd, zien we Werfel over de visio beatifica Dei schrijven: 'Vielleicht 
ist die W onne der Oper was als schwache Vorform auf dieses herrliche 
Mysterium hindeutet' (Theologoumena p. 275). 

111 

Waar blijft het jodendom? kan men zich afvragen. Maar hij is jood en 
blijft jood. Alleen, het verzet tegen het geseculariseerd chiliasme van de 
ontwortelden gaat door alles heen en daarmee meende hij iets bij te dra
gen tot genezing van onze westerse cultuur. Hij was in zijn lyriek een 
profeet, hij werd in zijn latere epische werken eerder een priester, die 
de wonden der mensen zo graag zou willen helen. Hij geeft in de 'Theo
logoumena' overvloedig rekenschap van zijn 'overgang' tot het geloof in 
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Christus; dat is namelijk ook een wending naar het priesterlijke, naar de 
genade, naar het creatuurlijk geluksverlangen, naar het evangelische, naar 
de zaligheid. Hij blijft echter jood; dit blijkt uit zijn afwijzing van elke 
missionaire bemoeienis met Israël, die het Godsvolk, zegt hij, op het 
geestelijke peil van de papoea's en pygmeeën zou stellen. Dat blijkt nog 
veel meer en metterdaad uit zijn weigering de doop te ontvangen. Hij 
acht dit een desertie op drieërlei plan; ten eerste als weglopen uit de 
partij van de zwakken en vervolgden; ten tweede als een verraad aan 
Israëls lot en roeping 'bis in die Tiefen zu Abraham Israel und Jakob 
hinab'; in de derde plaats verlaat, wie de doop vraagt en ontvangt de 
dienst aan Christus zelf, daar hij in willekeur zijn historisch lijden onder
breekt 'und in einer eiligen, im Heilsdrama nicht vorgesehenen W eise, 
dem Erlöser an die Seite tritt, wohin er vielleicht nach dessen heiligem 
Willen gar nicht gehört, zumindest noch nicht, und nicht jetzt und hier'. 
Dit schijnt ons niet overtuigend, omdat de kerk zelf oorspronkelijk door 
joden werd gevormd en deze joden, de apostelen, de doop als zegel 
hunner bevrijding en teken van hun zending ontvingen; maar er spreekt 
in deze aarzeling wel de trouw en het besluit, liever de ballingschap en 
de verstrooiing van zijn broeders te delen. Ook Simone Weil heeft een 
dergelijke beslissing genomen, omdat zij van de ongelukkige, vertwijfelde 
ongelovigen niet wilde gescheiden worden. Bij Werf el is het veel meer 
zijn trouw aan Israël, aan de vaderen. Maar ook Simone Weil tekent in 
haar 'Cahiers' aan: 'il est très possible qu'après être restant tout à fait sans 
y penser pendant les semaines, des mois ou des années, un jour je sentirai 
soudain l'impulsion irrésistible de demander le baptême, et je courrai le 
demander, car le cheminement de la grace dans les coeurs est secret et 
silenvieux'. 

Het is intussen niet zo, dat Werfel voor het jodendom als zodanig uit
komst ziet of althans een weg. Zu welch raffinierter Ausweglosigkeit hat 
Er jene Geschöpfe verurteilt, deren ewige Bevorzugung Er Abraham 
verheissen hat'. De liberale weg is te vlak, te goedkoop, te weinig Israël 
waardig; de nationale weg zal de radicaalste vorm van ... assimilatie 
blijken; de orthodoxe weg voert tot bestendiging van de verstarring, zij 
het een hoogheilige verstarring. En de weg tot Christus? Zij is 'verstellt 
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durch profane Hemmungen und durch Hemmungen einer tieferen Er
kenntnis' ('Theologoumena' p. 303 v). 
Omdat de overgang, de verandering, de bekering, hoe men het noemen 
wil, onverwacht kwam en er geen gegevens zijn om te bemiddelen tot 
een verifiëren van de geleidelijkheid, heeft Werf els keuze veel afwijzende 
reactie opgewekt van joodse zijde. Men verweet hem rooms te zijn ge
worden; maar hij is niet opgenomen in de kerk, en van een speciaal rooms 
geluid in dogmatische zin is in de 'Theologoumena' niets te bespeuren. Ik 
vermoed, dat vooral Das Lied von Bernadette tot deze joodse ergernis 
heeft geleid, vooral ook omdat dat boek over de stemmen in Lourdes on
middellijk na de oorlog mateloos verheerlijkt werd door de pers. Daarom 
zeiden ook de liberale joden: 'Werfel is door ons niet meer als joods 
dichter te reclameren; hij wàs eenmaal jood, hij stierf niet als jood'. 
Men ziet, dat in de verwarring der tijden de doop niet hielp bij de deutsche 
Christen, maar ook de niet-doop niet hielp, om bij de synagoge erkenning 
te vinden als zoon van Israël. Iets dergelijks heeft zich ook bij de ver
andering van Schalom Asch voorgedaan. Maar het is niet zo plotseling ge
gaan als men zich in zijn emotionaliteit heeft voorgesteld! 
In het geval Werf el is dit wèl te bewijzen; het eigenaardige is, dat in 
zijn grote prozawerk, reeds omstreeks 1925 zich de tekenen vertonen van 
zijn strijd, om tot overgave aan Christus te komen, ondanks alles wat 
wel een blijvende hinder zou kunnen zijn: de verpolitiekte kerk, het anti
semitisme, de tirannie over de gewetens. In 'Barbara', groots fresco van 
de oorlogs- en naoorlogs-chaos in Wenen (1914-1920), een barok, maar 
ergens zeer bewust geëngageerd getuigenis voor de humanisering der po
litiek, voor de eerlijkheid in de communicatie ook van staten en institu
ten (inzover aansluitend op de naïeve, hymnische lyriek van opstand en 
vervoering, die nog geheel gedragen werd door de golven van het ex
pressionisme: géést tegen wereld, géést ondanks wereld!), komt een cen
trale figuur voor, die haast letterlijk zegt, wat we nu in de 'Theologou
mena' vonden; het is Engländer, voluit jood, maar heimelijk 'christus
gläubig'. Het wemelt van sekten en bewegingen in Wenen. 'Sie wissen 
von der Tiefe des Lebens nichts und haben auch keine Verpflichtung et
was davon zu wissen. Aber der Geist ist ein furchtbarer Zustand und 
eine entsetzliche Pflicht. Bei dem leisesten Verrat, bei dem geringsten Ab-
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fall geht er in stinkende Verwesung über, die der Schrecken aller Engel 
ist. In den Gesichtern ... kann ich das Zeichen dieser Verwesung lesen, 
das luziferische Siegel des Abfalls, die Sucht, Rache zu nehmen für den 
Zustand unbeschreiblichen Elends, der Gottverlassenheit heisst .. .' (uit
gave van 1929: p. 512). 
Het hoofdstuk heet 'Engländers Sendung' en volgt op: 'Der Aufruhr ,in 
Gott'. Middenin wordt Engländer 'ontmaskerd' door zijn tegenspeler en 
hij bekent met een versluierde vreugde aan de ontdekking: je weet, dat 
ik jood ben ... maar je wilt natuurlijk zeggen, dat ik 'meinem Geiste 
nach' een christen ben. Dat is ook zo: ik ben een christen als Paulus 
de apostel, die ik versta als mijn eigen zelf. En: je hebt gelijk, ik ben een 
christen naar de geest. En 'eine meiner grössten Sünden ist es, class ich 
äusserlich nicht zu Christus getreten bin und die Taufe verschmäht habe'. 
Welke rol Engländer speelt in de revolutie moeten we hier natuurlijk la
ten rusten. Genoeg voor ons doel, te hebben aangewezen, dat Werf el twin
tig jaar voor de verschijning van de opzienbarende 'Theologoumena' reeds 
dezelfde vragen in het vizier had en ze gestalte gaf met een overtuigend 
engagement. Deze vragen zijn nog diep-actueel; ook voor ons; ze zijn de 
belangrijkste voor de enkeling, voor de gemeente en ook voor de wereld; 
velen kunnen dat laatste niet inzien, omdat zij zowel de synagoge als de 
kerk en hun actieradius onderschatten. 
Er staat nog iets merkwaardigs in de revolutionaire gesprekken in 'Bar
bara'; het gaat dan om de stille figuur van Kurz, een heilige in de sa
menzwering voor de omwenteling; plotseling zegt Engländer luid: 'Kurz 
ist auch christusgläubig! Es ist ein Wunder bei einem Ostjuden. Wir 
sind ganz unabhängig zu den gleichen Resultaten gekommen; er ist ein 
Tief-überzeugter! Aber was auch geschehen sollte, er wird immer ortho
dox bleiben.' Uitingen die de verwarring ten top voeren, kan men zeg
gen; maar men kan er ook een messiaans perspectief in zien. 



DR. REINHOLD MAYER 

de briefwisseling van Franz Rosenzweig met 
Eugen Rosenstock 

over de betekenis van het jodendom voor de christenheid 

Franz Rosenzweig is bij christenen verbazingwekkend wem1g bekend, 
hoewel hij de oorspronkelijkste en diepste is onder de joodse denkers 
van deze eeuw. Hij leefde in een tijd, waarin christenen nog niet hadden 
geleerd naar joden als naar hun partners te luisteren. Hij werkte in een 
nieuwe orthodoxie, die hij weliswaar op vrije wijze opvatte, maar waar
van hij gewoonte en gebruiken toch zo ernstig nam, dat er voor christe
nen moeilijk is in te komen, en hij stierf in 1929, 43 jaar oud; bereikte 
dus slechts de helft van de leeftijd van zijn wijd en zijd bekende mede
werker en vriend Martin Buber. Een goed deel van het nagelaten werk 
(brieven, kleinere geschriften) werd onder de ongelukkigste omstandig
heden, in een tijd van de zwaarste verdrukking van het jodendom, in het 
licht gegeven. Daarom kon ook de briefwisseling tussen Franz Rosen
zweig en Eugen Rosenstock, die als aanhangsel in de bundel met brieven 
1 Franz Rosenzweig, Brief e. Unter Mitwirkung von E. Simon ausgewählt und 
herausgegeben von E. Rosenzweig, Shocken Verlag, Berlin, MCMXXXV, 742 p. Het 
boek was later in de handel bijna niet meer te verkrijgen. Slechts dank zij andere 
publikaties werd speciaal de briefwisseling tussen F. R, en E. R. later bekender en 
gedeeltelijk toegankelijk. Genoemd mogen worden: N.N. Glatzer, Franz Rosen
zweig: His Life and Thought, New York 1953, 2. Aufl. 1961; H. J. Schoeps, 
Jüdisch-christliches Religionsgespräch in neunzehn Jahrhunderten, Frankfurt 
1949, 2. Aufl. unter dem Titel: Israel und die Christenheit, Frankfurt 1961; 
K. Thieme, Zum Gespräch zwischen f udenheit und Christentum, Hochland 50,2, 
Dez. 1957; A. Altmann, 'Franz Rosenzweig and Eugen Rosenstock-Huessy, an 
Introduction to their 'Letters on Judaism and Christianity', Journal of Religion, 
xxrv, 1944, p. 258-270; D.M. Emmet, 'The Letters of Franz Rosenzweig and 
Eugen Rosenstock-Huessy', Journal of Religion, xxv, 1945, p. 261-273. Het laatst 
verscheen: R. R. Geis und H. J. Kraus, V ersuche des V erstehens, Dokumente 
jüdisch-christlicher Begegnung aus den Jahren 1918-1933, München 1966. 
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is opgenomen, toentertijd bijna niet bekend worden en zijn invloed heb
ben 1. 
Het blijkt een voordeel, dat de brieven van beide partners in hun 
oorspronkelijke volgorde en samenhang werden verzameld en gedrukt. 
Desondanks doen zich voor buitenstaanders veel moeilijkheden voor bij 
het begrijpen, waarvan de oorzaak allereerst in de persoonlijke sfeer van 
de schrijvers ligt. Een lezer, die er niet mee vertrouwd is, moet eerst 
thuisraken in deze vriendenkring, die een soort eigen taal bezat, en die 
onderling in afkortingen en aanduidingen kon spreken. Vooral het be
gin der correspondentie is belast met persoonlijke spanningen, nog ver
zwaard door ontstemmingen, omdat Rosenzweig het gesprek dat al lang 
had moeten plaatsvinden jarenlang uit de weg was gegaan. Zo is dan 
ook naast al het uitdagende en spottende in de toon, de voorzichtig
heid en behoedzaamheid te verklaren uit de zorg om de vriendschap .te 
onderhouden en haar opnieuw te vestigen. Daarbij kwamen factoren van 
buiten, die de zaak moeilijk maakten: de brieven werden middenin de 
wereldoorlog, tussen juni en december 1916, in kazematten en loopgra
ven, door Rosenzweig zonder uitzondering aan het ,tamelijk rustige Bal
kanfront, door Rosenstock ten dele voor Verdun, op slecht veldpostpa
pier met potlood geschreven. Er vielen lange pauzes en er ontstond on
zekerheid of er misschien brieven waren weggeraakt - allemaal om
standigheden, die een dialoog, die door nabijheid en directheid levendig 
wordt, ongemeen moeilijk maken. 

EEN OUDE DIALOOG OPNIEUW BEGONNEN 

Maar misschien was deze buitengewone belasting wel nodig, wellicht 
ook het onofficiële en natuurlijke, een intieme atmosfeer, waardoor een 
anders niet gekende vrijheid gegarandeerd wordt, opdat het document 
kon ontstaan dat historisch en theologisch voor het verstaan van de ver
houding tussen synagoge en kerk waarschijnlijk het belangrijkst is. Pre
cies op het punt, waar hij meer dan 1800 jaar geleden was afgebroken, 
begon de dialoog weer: tussen joden, van wie de ene de Messias in Jezus 
voor gekomen hield en de andere deze bewering bestreed. 
Toentertijd gingen de broeders, die met elkaar om de gemeenschappe
lijke erfenis hadden gestreden, uiteen; het Nieuwe Testament werd ge-
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fix·eerd en daartegenover de Misjnah; tot de heidenvolkeren kwam de 
boodschap omtrent Jezus, terwijl het farizeïsme zich concentreerde en zich, 
bijvoorbeeld met het gebed tegen de ketters en het achttiengebed, scherp 
afgrensde. Mensen die elkaar tevoren kenden en liefhadden, sloten zich 
voor elkaar af en haatten elkander. De kerk zegevierde over de syna
goge als een overwonnen voorstadium en meende de erfenis te kunnen 
overnemen en van het partnerschap te kunnen afzien en sneed zo zich
zelf van de saprijke wortel af (Romeinen 11). In de middeleeuwen, die 
in dit geval tot aan de Verlichting duurden, hielden christenen met jo
den slechts schijndialogen; het gold als vanzelfsprekend dat alleen aan 
de kant van de velen en de sterkeren inzicht en geloof, liefde en recht 
stonden. Pas Lessing en Mendelssohn vonden impulsen tot tolerantie in 
kennis en erkenning van elkaar, als het ware op de neutrale bodem van een 
gemeenschappelijke, verlichte humaniteit, impulsen die spoedig weer ver
loren gingen, omdat de vijandschap tegen de joden, opgediend als anti
semitisme, onder intellectuelen, fatsoenlijken en christenen in Duitsland 
niet alleen gold als een legitieme mogelijkheid, maar zelfs als een onver
mijdelijkheid. 
Na zoveel onbegrip en temidden van zoveel onverdraagzaamheid (tijdens 
de eerste wereldoorlog werden in het Duitse leger 'joden geteld'!) begon 
hier bij Rosenstock en Rosenzweig het oeroude opnieuw als iets onge
hoord nieuws: het vrije gesprek tussen twee mensen, die partners zijn en 
van wie ieder van beiden tenslotte diepe wortels had in de geloofsge
meenschap van de ander. Eén waren zij beiden door hun herkomst uit 
het jodendom (ook Eugen Rosenstock is als zoon van joodse ouders ge
boren, maar later gedoopt); gescheiden wisten zij zich door hun tegen
gesteld oordeel over Jezus en het christendom. Maar ondanks deze span
ningen hielden zij elkaar vast, hetgeen - zoals voorbeelden uit de mid
deleeuwen ons laten zien - in het geheel niet vanzelfsprekend was. Want 
juist bij gemeenschappelijke afstamming ligt wederzijdse verkettering na 
een scheiding, die zich voltrokken heeft, voor de hand. Daarom waren 
convertieten, in dit geval dus mensen, die hun joodse gemeente van her
komst hadden verlaten - uit halve kennis of ook om deze stap, die voor 
joden altijd als een vlucht uit de belegerde vesting werd verstaan, voor 
anderen en zichzelf te rechtvaardigen - vaak de ergste lasteraars en 
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vervolgers van hun vroegere gemeenschap. Nu en hier echter brak een 
nieuwe gedragswijze baan, die tot nog ,toe niet meer voor mogelijk werd 
gehouden; in plaats van het blinde tegen-elkaar-in komt een partner
schap van wederzijdse aanvulling, die ook zelfs een ziend alleen-maar
tolereren ver overtreft. Niet alleen ondanks maar juist wegens zijn an
derszijn is de een voor de ander belangrijk en waardevol, want ieder 
wordt wat hij zijn moet pas door de ander: ik ontstaat aan het gij. Of 
theologisch gezegd: de waarheid van God is één, het deelhebben der 
mensen eraan echter is verschillend, overeenkomstig de anders verlopen
de geschiedenis, waardoor elk van de partners bepalend wordt gevormd 
en op zijn verantwoordelijkheid aangesproken. Omdat eeuwige waarheid 
zich alleen staaft in het tijdelijke, in het geleefde uur, daarom gaan jo
den en christenen zolang de tijd der wereld duurt op gescheiden wegen; 
de parallellen zullen elkaar pas snijden in het toekomstige gemeenschap
pelijke doel, het Rijk van God. 

DE VOORGESCHIEDENIS VAN DE BRIEFWISSELING 

De briefwisseling had een voorgeschiedenis, waarin Rosenzweig het 
christendom ontmoette als een geloofswerkelijkheid. Met de rechtshisto
ricus en socioloog Eugen Rosenstock, die in Leipzig zijn leraar was en 
zijn vriend werd, en met zijn neven Hans en Rudolf Ehrenberg, alle 
drie gedoopte joden, had Rosenzweig in de zomer van 1913 lange ge
sprekken over rede en geloof, geschiedenis en openbaring, gevoerd, die 
in hoge mate bepalend voor hem werden. Daarbij verdedigde Rosen
zweig het standpunt van een filosofie, die relativerend boven de religies 
staat, maar hij werd door zijn gesprekspartners, die op de vaste bodem 
van de christelijke openbaring stonden, stap voor stap uit zijn zwakkere 
positie verdrongen en gedwongen tot een niet-relativistische positiekeus. 
Zo was hij tenslotte bereid zijn toch al gechristianiseerde jodendom op 
te geven en tot het geloof van zijn vrienden, in wier gemeenschap hij 
reeds wist te verkeren, over te gaan. Voor de verwerkelijking van zijn 
overgang - dat was de enige voorwaarde wilde hij weliswaar nog één 
keer het jodendom leren kennen, opdat hij bewust uit het jodendom en 
niet langs de omweg over het heidendom tot het christendom zou ko
men. Daarom bezocht hij ook tijdens de hoge feestdagen - Nieuwjaar 
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tot Grote Verzoendag - in het begin van oktober 1913 de diensten in 
een orthodoxe synagoge in Berlijn; want principieel was voor hem een 
denken pas verantwoord als het door een overeenkomstige daad wordt 
verwerkelijkt. In de concrete beleving voltrok ook de verandering zich: 
Rosenzweig keerde tot het jodendom terug. Hetgeen afsluiting en over
gang moest vormen, is hem tot een begin geworden, dat als mogelijkheid 
toonde en als noodzakelijkheid eiste om vanuit de historische wor
tel in het jodendom, waaruit hij stamde, te leven en zichzelf te verstaan. 
Nauwelijks enige aanduiding van de voorafgegane schokken vindt men 
in die zinswending in een brief aan zijn moeder van 23 oktober, waar hij 
zich overigens toch uitvoerig keert tegen de knappe poging van een jo
denzendeling om haar voor het christendom te winnen en waarin hij 
bijna terloops schrijft: 'U zult uit deze brief begrepen hebben, dat ik de 
terugweg, waarover ik mij bijna drie maanden lang tevergeefs het hoofd 
heb gebroken, hoop gevonden te hebben .. .' Uitvoerig legt hij rekenschap 
af in brieven van 13 oktober en 1 en 4 november 1913 aan Rudolf Eh
renberg, de derde deelnemer aan het godsdienstgesprek in de zomer van 
1913: 
'Beste Rudi, ik moet je iets mededelen, waarover je je zorgen zult maken 
en dat je, in eerste instantie althans, onbegrijpelijk zal zijn: ik ben na 
een lange en - naar ik meen - grondige overweging ertoe gekomen mijn 
besluit terug te nemen. Het schijnt mij niet meer noodzakelijk en dus, in 
mijn geval, niet meer mogelijk. Ik blijf dus jood. 
Als ik in het volgende probeer de redenen voor je uiteen te zetten, dan 
doe ik dat niet alleen, omdat ik je volgens het verloop van de zaak deze 
rekenschap schuldig ben en omdat ik onze vriendschap daardoor wellicht 
in het leven kan houden, maar omdat mijn nieuwe standpunt in tegen
stelling tot mijn oude, de - theoretische - erkenning ook door de chris
ten eist.' 
En hierop volgt dan een eerste ontvouwing van de nieuw verworven 
visie. Daartegenover kwam het tussen Rosenzweig en Rosenstock niet 
tot de noodzakelijke voortzetting van het gesprek, hoewel zij elkaar in 
1914 in Berlijn weer ontmoet hadden, omdat Rosenzweig er bang voor 
was en het onvermijdelijke, althans zo lang mogelijk, wilde uitstellen. In 
1913 had hij Rosenstock als feit, met een standpunt, ontmoet, maar toen 
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werd hij door zijn vriend ,tot theorie van zichzelf gedwongen en uit zijn 
baan geworpen, daarom wilde hij wachten tot hij weer, ditmaal bewust 
joods, feit en standpunt was. Want in de theorie staaft de mens zich niet; 
'spreken' zegt minder dan 'laten zien' en dit weinige is vaak onvolkomen 
en vertekend. Toen echter Rosenstock in juli 1916 een verlof in Rosen
zweigs ouderlijk huis doorbracht, hield hij de tijd voor gekomen, van zich 
uit het gesprek weer op te nemen. Aanleiding daartoe was voor hem de 
lectuur van een klein maar belangrijk werkje op het gebied van de ge
schiedenis der filosofie van de hand van Rosenzweig 2

, dat hij wilde 
laten drukken. De werkelijke reden van de brief lag duidelijk dieper. 
Alles was zo afgestemd, dat over de uitdagende toon niet kon worden 
heen gehoord. Rosenzweigs reactie was overeenkomstig. Later in een brief 
aan Rudolf Ehrenberg van 24 december 1916 schreef hij over deze ty
pische vorm van de correspondentie: 'Toen werd het een scheldkanon
nade; elke drie weken ongeveer een ronde, tenslotte in de maatslag van 
nog kortere afstanden. Op het ogenblik is er een af sluiting bereikt 
en de proef is doorstaan (ronduit, Rosenstock schrijft: 'Ik - of u, dat 
komt immers langzamerhand op hetzelfde neer-', 'in woorden tegenge
steld, in de zaak echter één'). En dit alles na een heftig heen en weer .. .' 
Herhaaldelijk schreef hij later over de formele en persoonlijke moeilijk
heden, zo op 29 maart 1917: 
'De inhoud van de brieven tot een dialoog maken zou ik niet kunnen; zij 
waren helemaal niet 'punt tegen punt', maar - wellicht reeds door de 
lange heen- en terugweg- 'vlakke kant tegen vlakke kant'. Het waren 
steeds kleine verhandelingen, die wij tegen elkaar ten beste gaven'. En 
dezelfde brief heet het nog eens: ' ... tot een dialoog laten zij (de brie
ven) zich niet maken, want dat waren zij niet, doch wel een bombarde
ment van twee geleerde kanonnen .. .', 'houw en tegenhouw' (zo in de 
brief aan een vriendin, op 14 december 1917), want (zo in de brief aan 
Hans Ehrenberg op 9 mei 1918) Rosenstock 'denkt zich te weinig in de 
ander in en ziet hem teveel tegenover zich. Dat is de schaduwzijde van 
2 Das älteste Systemprogramm des deutschen ldealismus. Ein handschriftlicher 
Fund. Geschrieben im Sommer 1914 in Berlin, erschien die Abhandlung in den 
Sitzungsberichten der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Philosophisch
historische Klasse, 1917. 
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zijn levendigheid. Hij dwingt iedere discussie in de vorm van een twee
gevecht, terwijl de goede discussie als grondvorm de ontdekkingsreis 
heeft .. .' 

AANLOOP IN EEN NIEUW FILOSOFISCH DENKEN 

Nadat er in het begin van de correspondentie een aanleiding van buiten 
toe was, kwam er voor Rosenstock ook een geschik,te en zakelijke gele
genheid om, eerst aanduidenderwijze, vervolgens - op verzoek van Ro
senzweig - in ontwerp zijn nieuwste filosofische inzichten te formuleren. 
Want op dit niveau hadden de beide vrienden veel gemeen. In negatief 
opzicht waren zij het met elkaar eens, dat de idealistische filosofie met 
haar ene methode van kennis der ene waarheid met Hegel haar einde ,had 
gevonden; positief echter, dat op dit punt een nieuw denken moest be
ginnen, dat door middel van veel methoden recht zou doen aan de on
eindige volheid van het leven en dat het menszijn van de mensen moet 
begrijpen - kennistheoretisch de voorwaarde tot het volgende gesprek, 
dat vanuit de kennis van het 'tegenover' tot zijn erkenning als partner 
voert. Hier werd een levens- (of moderner gezegd: existentie-) filosofie 
ontworpen, waarin in plaats van het eenzame en tijdeloze ik, dat zich
zelf altijd weer moet overwinnen om systemen te bedenken, een levend 
mens denkt, die de tijd ernstig neemt en zich afhankelijk weet van het 
'tegenover'. Zij hebben het 'Sprachdenken' genoemd, omdat het als alle 
spreken, slechts in de ik-gij-correlatie mogelijk is, die Rosenzweig ook 
bij Cohen sinds november 1913 in Berlijn had leren kennen. Bij deze 
nieuwe methode komt ook het filosoferen in kalendervorm, omdat in
dividuen en volkeren door hun feest- en gedenk,dagen tonen, wat hun in 
het overigens gelijkblijvend geschiedenisverloop wezenlijk voorkomt. Te
midden van deze veelvoud staat de openbaring dan borg voor oriënte
ring; van haar uit vallen ons vaste punten toe: wat boven en wat onder 
is in de ruimte, wat vroeger en wat later is in de tijd. Op basis van deze 
overeenstemming waren er echte mogelijkheden een thema te variëren 
(Rosenzweig bijvoorbeeld zette naast de filosofie in de vorm van de 
tijd bij wijze van proef een wijsbegeerte in de vorm van de ruimte) of 
een thema origineel vorm te geven (in plaats van de 'vier'-vorm 
van het kruis, waaraan Rosenstock hoven de hegelse drieslag de voor-
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keur gaf, stelde Rosenzweig in de Stern der Erlösung later de dub
bele drieslag van god-wereld-mens en schepping-openbaring-verlossing, 
gesymboliseerd in de Davidsster); tenslotte was zelfs een fundamentele 
onderscheiding nodig, omdat Rosenzweig hetgeen hij van Rosenstock en 
met hem tezamen had geleerd in de zin van Cohen op eigen wijze ver
werkte. Met deze consequentie is hij van een leerling .tot de partner ge
worden, die juist in zijn eigenheid door zijn vroegere leraar en latere 
vriend erkend wilde worden. 

HET EIGENLIJKE THEMA 

Geprovoceerd door een klein geschrift over het joodse vraagstuk 3, dat 
Rosenstock hem zond en waarmee hij zich identificeerde, en door een on
voorzichtig en geringschattend woord over Cohen, bracht Rosenzweig ten
slotte het eigenlijke thema ter sprake. 
Nadat door zijn bereidheid om Cohens betekenis te erkennen, ook hier de 
gemeenzaamheid der vrienden voorlopig gebleken was, probeerde Rosen
stock de basis van deze gemeenzaamheid nog te verbreden doordat hij Ro
senzweig als medejood aansprak 4, hetgeen hij in de volgende brief 
trachtte te verklaren: 'Voor één hoekje matig ik mezelf een oordeel aan 
over mijzelf als vóórchristelijke volkssubstantie: in de bekwaamheid tot 
en de vreugde in lijden steekt Juda. Ik smelt Duitse en joodse gaven en 
verworvenheden ineen bij de poging om christen te worden' (p. 664). 
Daarmee was een kernpunt van het gesprek aangeraakt, waarop Rosen
zweig echter slechts met vastbesloten tegenspraak inging. Rosenstocks 
reflectie over zijn voorchristelijk leven schiep nog lang geen realiteit; 
'want ik ken uw ouderlijk huis' (p. 659), waaraan juist geen levend 
joodszijn meer toegeschreven kon worden. 'U kunt voor mij niets anders 
zijn dan christen; mijn joodse wil begrijpt de leegste, ontwortelde en ont
kroonde jood uit de burgerstand nog, maar u niet' (p. 659). Niet alleen 
deze persoonlijke bewering omtrent een joodse substantie, die zich nog 
in deze christelijke existentie gehandhaafd zou hebben, werd door Rosen
zweig afgewezen, maar tegelijkertijd stelde hij de hele voorstelling van 
3 E. König, Ahasver 'der ewige Jude', Gütersloh 1907. 
4 Vanaf hier geef ik alleen het nummer van de bladzij, als ik citeer uit de in de 
eerste noot genoemde bundel met brieven. 
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een christen uit Israël, een joodse christen, principieel kwestieus. Wie 
vanuit het jodendom christen wordt, moet tevoren reeds opgehouden zijn 
werkelijk jood te zijn; hij was dan reeds geen lid meer van het lichaam 
van de synagoge, anders had hij zijn gemeente niet kunnen verlaten. 
Veeleer is hij als het ware een nul, een heiden en wel een heiden, die ook 
de Griekse traditie niet in zich heeft, maar nog daarvóór begint. Dus niet 
alleen in het concrete geval van Rosenstock, maar heel in het algemeen 
wordt de mogelijkheid van gemeenschappelijk joodszijn tussen joden en 
joden-christenen vastberaden bestreden; over zo een vermeende christen 
uit Israël zou met een toespeling op 1 Corinthiërs 1 : 23 aldus geoordeeld 
moeten worden: 'hem is het woord van het kruis eigenlijk nooit tot erger
nis geworden, want hij was nooit een jood (wat weet u daarvan! wat 
kunt u daarvan weten! maar in het bleekste juist-nog-jood-zijn en in de 
benepenste orthodoxie vind ik mijn gevoel terug, het gelijke gebaar dat 
nog maar nauwelijks in een equivalent woord is te vatten), maar het is 
hem ook eigenlijk niet tot dwaasheid geworden (want hij was, zo onder
stel ik hem hier, eigenlijk nooit een Griek), maar het is hem, als ware het 
het eerste woord van God bij de schepping. Daarom is er in zulke mensen 
een christelijke naïveteit, een johanneïsche neiging, de wereld te houden 
voor een mundus naturaliter christianus .. .' ( een wereld die van nature 
christelijk is) (p. 660). 
Rosenstock, die Rosenzweig als relativerende filosoof had leren kennen 
en aan hem als bijna-christen nog goede herinneringen had, was over 
deze joodse standvastigheid, ja hardnekkigheid, die thans in brief en le
ven naar voren trad, zeer verwonderd. Zo sterk was hij van het nieuwe 
onder de indruk, ,dat ,hij inzag dat al zijn zendingsijver hier misplaatst 
was. Zoals Rosenzweig bij hem eens de werkelijkheid van het christelijk 
geloof ontmoette, zo moest hij nu de ander als jood respecteren. 'U bent 
het menselijke individu, van wie ik de bijzonderheid ondanks zijn buiten
christelijkheid erken' (p. 663). Wat echter tegenover de enkeling, tegen
over de uitzondering mogelijk is, dat wordt moeilijker en schijnt onmo
gelijk zodra een totaliteit in de gezichtskring komt. Hij die de jood Ro
senzweig vol deelname, begrijpend en erkennend, tegemoet treedt, meent 
een dergelijke erkenning aan het jodendom (van zijn dogmatische voor
stelling) te kunnen en te moeten weigeren; want: 'De joodse verstok<theid 
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is, om zo te zeggen, een christelijk dogma. Maar is zij, kan zij ook een 
joods leerstuk zijn? Dat is de kloof, waarvan ik niet zie, hoe u hem 
neemt. Vanwege dit ene punt begrijp ik u in het geheel niet en - laat u 
met rust, u als de enige mens wijd en zijd' (p. 663). 

DE JOODSE VERSTOKTHEID 

Met de these van de joodse verstokking was het trefwoo11d gevallen; 
Rosenzweig kon breed uithalen en zijn visie op de historische samenhang 
en de theologische breuk tussen jodendom en christendom ontvouwen. 
Eerst werd aangetoond, hoe de these van de verstokking der joden his
torisch ontstaan is. Het vroege christendom nam de Hebreeuwse bijbel 
over en hield hem ook later in de strijd tegen de gnosis eerst recht goed 
vast; om zich deze joodse erfenis bewustzijnsmatig te kunnen toeëigenen, 
moesten de christenen paulinische theorieën eenzijdig doortrekken: de 
vroegere erfgenamen werden verklaard verstokt en daarmee onterfd te 
zijn. Dit historisch ontstane verwijt en vooral de werkelijkheid die er
aan ten grondslag ligt, wordt door de joden zelf, net tegenovergesteld 
aan de christelijke bewering, begrepen als gegrond in de verkiezing. Sub
jectief is de verstokking: trouw, objectief is zij de zichtbare uitdrukking 
van de verkiezing tot lijden om Gods wil. Blind voor de wereld ziet de 
synagoge slechts naar de laatste dingen uit; zij laat aan de kerk, die, tot 
heerschappij verkoren, een macht vormt die de wereld vervult, alle ar
beid aan de wereld over en ziet zelf van haar kant af van alle gelding 
naar buiten. Doordat echter de kerk alle heidenen het heil brengt, is zij 
wegbereidster voor het messiaanse rijk. In dit opzicht geldt het christen
dom voor de joden als een dochterreligie door wie de wereld allengs tot 
het jodendom wordt opgevoed, als de boom, uit de vrucht waarvan 
weer het zaad komt, waaraan reeds de boom zijn ontstaan dankt. 
Belangrijker echter dan deze dogma's en theologoumena is de geleefde 
werkelijkheid, de uitwerking in de praktijk. En hier veroorzaakt het ern
stig nemen van de verstokking de christelijke jodenhaat. Omdat de syna
goge vreemd en onberoerd door de wereld gaat, daarom is de geschiede
nis tegenover haar verbitterd en vijandig. Dat is de koopprijs, die zij 
voor haar verkiezing moet betalen. En in overeenstemming daarmee ver
oorzaakt het praktische ernstig-nemen van de kerk als de strijdende 
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dochter, die haar moeder haat en toch onwillekeurig de wereld voor haar 
verovert, de joodse trots. Wat christenen aan nieuws over hun verhou
ding tot de waarheid en tot God te zeggen hebben, dat vinden joden dus
danig mager, dat zij daarvoor slechts medelijdende verachting kunnen 
opbrengen. Want joden hoeven niet eerst- zoals de christenen door 
hun Christus Jezus - -tot de Vader te komen, omdat Israël bij zijn Vader 
is en in de onmiddellijkheid van Gods nabijheid leeft. Maar daarover kan 
eigenlijk niet meer ge1,proken worden; daar geldt alleen nog de daad, de 
bereidheid in alle dubbelzinnigheid van het joodse leven de naam van 
God in de wereld te heiligen. 
De kloof, die Rosenstock hier meende te zien, was dus voor Rosenzweig 
een brug, ja reeds vaste bodem. Geen sprong wordt van hem gevraagd, 
maar erkenning en aanvaarding van de erfenis, waarmee alles reeds ge
geven is, wat het andere, het christendom ooit zou kunnen bieden. 'Moet 
ik 'mij bekeren'?, hoewel ik van geboorte een 'uitverkorene' ben' (p. 672). 
Omdat het geen toevallig unicum is, dat Rosenzweig jood werd, maar 
bewuste aanvaarding van het lot, daarom kon hij op de verwonderde 
vraag van zijn vriend, wat hij dan op die galei te doen had, met joodse 
trots antwoorden: 'Ben ik zomaar de galei opgelopen? Is het niet mijn 
schip?' (p. 672v.) Het woord van de joodse trots gaf Rosenstock aanlei
ding tot een dermate scherpe polemiek, dat Rosenzweig de rabies theo
logica weer moest kalmeren, hoewel hem deze elkaar niet sparende open
heid der discussie welkom was. Duidelijker dan zijn inhoud toont de harde 
vorm van de verhandeling, dat hier de strijd om de erfenis van broeders 
wordt uitgevochten. Slechts wie werkelijk tezamen behoren, kunnen een 
zo heftig elkaars tegenstander-zijn verdragen zonder de gemeenschap 
daaraan te laten stuk gaan. 
Rosenstock erkende eerst het gerechtvaardigd zijn van de joodse trots 
jegens de volkeren. Maar zij is tijdelijk begrensd: sinds de Christus Jezus 
is gekomen om die mensen, in wier ogen het volk van goddelijke afstam
ming is, te verlossen tot de nieuwe eenheid van alle zondaren, is Israël 
gelijk aan andere volkeren. Sinds de afwijzing van deze verlossing en 
eerst helemaal sinds de verwoesting van de tempel, zouden er alleen nog 
maar 'volkeren' zijn. Als Israël sindsdien altijd nog gelooft - anders dan 
anderen - onvervreemdbare rechten voor God te bezitten, dan toont zich 
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daarin slechts de blinde antiquiteit van het jodendom. Het jodendom 
heeft weliswaar feitelijk andere volkeren overleefd, maar alleen tegen de 
prijs van de onvruchtbaarheid. De synagoge heeft zich uit het leven te
ruggetrokken, zij heeft niet kunnen overgaan tot een compromis met de 
wereld, dat voor christenen tot het opzichnemen van het kruis behoort, 
omdat zij daarmee de haar geboden afzondering van de volkeren zou 
hebben prijsgegeven. Blind en onbewust, zonder schoonheid en zonder 
de mogelijkheid tot onderzoek der waarheid gaat de eeuwige jood door 
de wereld. 'Jullie geloven wel dat jullie een eigen schip hebben. Maar 
jullie kennen de zee nog niet, anders zouden jullie niet zo spreken. Jullie 
die nooit schipbreuk hebben geleden - jullie kunnen niet verloren gaan, 
jullie zien God met altijd gelijke klaarheid, jullie hebben geen middelaar 
nodig, die jullie aanziet, als jullie, in gebreken verstikt, niet meer over 
de rand der aarde vermogen heen te zien. Jullie weten niet dat de we
reld beweging en verandering is' (p. 682). 

HET OFFER IS HET BLIJVENDE 

In Rosenzweigs antwoord op deze harde polemiek worden voor het eerst 
de fronten verhelderd: ' ... U mag vloeken, u mag donderen, u mag zich 
krabben zoveel u wilt, maar u raakt ons toch niet kwijt, wij zijn de luis 
in jullie pels ... , wij zijn de vijand van binnen - verwissel ons niet met 
die van buiten! De vijandschap moet misschien bitterder zijn dan die te
gen een vijand van buiten, maar evenwel - wij en jullie, wij zijn binnen 
dezelfde grenzen in hetzelfde - Rijk' (p. 685 v.). Daarmee was ook de 
voorwaarde geschapen voor een zakelijke uitleg van Genesis 22 (de bin
ding van Izaäk). Deze tekst had Rosenstock er namelijk reeds eerder 
bijgehaald, om er de gescheidenheid van jodendom en christendom en 
het samenhoren van het christendom en jodendom aan te demonstreren. 
Abrahams offerbereidheid zouden wij tot het heidendom moeten reke
nen en zou dus aan de offerdood van Jezus tegengesteld zijn: 'Abraham 
offert zijn zoon; in het nieuwe verbond offert zich degene, die het ver
bond met God brengt, zelf. Dat is het hele onderscheid. Bij heidenen en 
joden probeert een ieder auctor, vader, bezitter, erflater, stamheer, en 
voogd te zijn, ieder oefent bestuur uit over een stuk wereld. De chris
ten kent daartegenover een tweede rijk der armoede, ziekte, afhankelijk-
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heid en onmondigheid, van schaamte, rouw en schuchtere kinderlijkheid. 
Abraham offert wat hij heeft, Christus wat Hij is' (p. 681). Ook Rosen
zweig constateerde een onderscheid tussen het geschieden op Moria en het 
offer op Golgotha. Maar een tegenstelling tussen beide vond hij niet, veel
eer zag hij ze bij elkaar behoren en tezamen een tegenstelling vormen tot 
het off er van Agamemnon, ' .. u hebt Genesis 22 slecht gelezen, u hebt 
Abraham en Agamemnon verwisseld; die offerde inderdaad wat hij had 
terwille van iets anders dat hij wilde of ... wat zijn plicht was te willen; 
ja hij offerde niet eens zelf, maar gaf zijn dochter slechts over en stond 
er met verhuld hoofd bij. Abraham echter offerde niet iets, niet een kind, 
maar de 'enige' zoon en wat meer is: de zoon der belofte en wel aan 
de God van deze belofte ... , waarvan de inhoud volgens menselijke begrip
pen onmogelijk wordt door dit offer ... ; het is het prototypische offer 
niet van de menselijke individualiteit (Golgotha), maar van het volksbe
staan, van de 'zoon' en van alle toekomstige zonen (want wij beroepen 
ons voor God op dit offer of veeleer op deze offerbereidheid en wel die 
van de vader, niet die van de zoon, ofschoon die in het verhaal zeer de 
nadruk krijgt). De zoon wordt teruggegeven: nu is hij alleen nog maar 
zoon der belofte. Niets anders geschiedt, geen Troje valt, slechts de be
lofte blijft bestaan; om der wille van geen enkel Troje was de vader be
reid geweest, maar wel 'zonder grond'. Agamemnon offert iets, 'wat 
hij heeft', Abraham alles wat hij zou kunnen zijn, Christus alles wat Hij 
is. Ja, het is werkelijk, zoals u schrijft, 'het hele onderscheid' (p. 689). 
En daaruit blijkt duidelijk: 'de beide offers, dat op Moria en dat op Gol
gotha, hebben dus dat gemeen, tegenover alle heidense offers, dat er niets 
door bereikt wordt (zoals ook hetzelfde wordt opgegeven, als wordt te
ruggevonden), maar dat het offer zelf het blijvende van het geloof en 
daarmee het blijvende zonder meer wordt. Dat dit blijvende tweeërlei is, 
hier een eeuwige gemeenschap en daar een eeuwige mens, dat maakt in 
zijn consequenties het wederzijds verstaan zo zwaar, dat het ene deel er 
telkens toe wordt verleid het andere op één hoop te gooien met hen die 
helemaal niets kennen dat blijvend is' (p. 690). 

K E R K E N S Y N A G O G E H O R E N B L I J V E N D B IJ E L K A A R 

Als de beide vrienden bij de interpretatie van dezelfde tekst tot zulke 
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grondig verschillende resultaten konden komen, dan moest dit wel in hun 
even verschillende vooronderstellingen, waarmee zij de tekst benaderden, 
zijn oorzaak vinden. Rosenstock zag het christendom in scherpe tegen
stelling tot alle heidendom, waarin hij het jodendom achtte te zijn opge
gaan. Daarmee had hij zich de mogelijkheid verschaft het jodendom als 
heidendom te bestrijden. Geheel anders echter Rosenzweig. Al zijn ook 
de gestalte en de weg van synagoge en kerk zeer verschillend, al zijn zij 
zo af en toe in scherpe tegenstelling tot elkaar, toch horen zij blijvend 
tezamen en staan als - weliswaar contraire - eenheid contradictoir te
genover de openbaringsloze wereld van het heidendom. Rosenzweig 
kon vanuit deze wil tot eenheid zelfs over alle tegenstellingen van de 
beide gemeenten heen, afzien van al het concrete en waagde te schrijven, 
'dat het, om zo te zeggen abstracte gehalte der vroomheid bij ons en bij 
hen een en hetzelfde is. Aanvang en einde ... zijn hetzelfde bij hen en 
bij ons .. .' (p. 688). De vrome mensen zijn - als joden of als christenen 
- verschillend, maar hun laatste psychische wortel, hun vroomheid, is 
het gemeenschappelijke, 'gemeenschappelijk tegenover het heidendom', en 
de 'wereldvroomheid' (p. 716), omdat 'dit werkelijk gemeenschappelijke 
vroomzijn de menselijke zijde van de werkelijk gemeenschappelijke objec
tieve oorsprong, namelijk de 'openbaring", is. Vandaar ook de gemeen
schappelijke afgrenzing van dit vroomzijn tegenover alles wat buiten de 
openbaring staat (of zichzelf erbuiten stelt)' (p. 716). 
Rosenstock daarentegen kon weliswaar Rosenzweig, de jood, als het ware 
als een uitzondering 'laten staan'. Niet echter vermocht ,hij- overeen
komstig de houding van Rosenzweig tegenover de kerk - door te stoten 
tot de erkenning van de bijzonderheid van het jodendom als totaliteit. 
De oorzaken van dit onvermogen liggen in het ·geheel van zijn conceptie. 
Het jodendom had voor hem zijn waarde verloren, omdat voor hem alle 
geschiedenis überhaupt als opgeheven gold. Tezamen met de volkeren 
van de hele klassieke oudheid en haar historische documenten zag hij 
Israël en de Hebreeuwse bijbel: hun tijd is om, zij zijn overwonnen en 
daarom geen factoren meer die het heden nog bepalen. Sinds de kerk 
haar eigen geschiedenis heeft, heeft zij noch de Hebreeuwse bijbel meer 
nodig, noch heeft zij langer behoefte aan het dogma van de joodse ver
stoktheid. Want de geschiedenis der kerk wordt zelf tot het altijd weer 
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overwonnen 'oude' testament en 'Christus heeft nu genoeg mensen, die 
hem kruisigen, in zijn kerk' (p. 696). Voor hem, de enkeling die ontbon
den is van alle historische herkomst, moet er vertolkt worden; of deze nu 
jood, christen of heiden is, dat maakt hier geen onderscheid meer. 

ISRAEL HET CONTINUUM IN DE GESCHIEDENIS 

Doordat Rosenzweig tegenover deze vergeestelijking en vervluchtiging 
(een gevaar, waardoor de kerk vanaf haar aanvang en tot vandaag toe 
ernstig bedreigd is) een concretie probeerde te stellen, door te wijzen op 
de geleefde ervaring en op de grijpbare werkelijkheid van het jodendom, 
kwam hij voor grote moeilijkheden te staan, die hun oorzaak vonden 
zowel in het persoonlijke als in het zakelijke. Hij stond zo, wat hem be
treft, voor de taak anticiperend het leven te beschrijven, dat eerst later 
zou worden ervaren en gestaafd. En ook, wat het jodendom aangaat, 
moest veel van wat hij zeggen moest en wilde een onuitsprekelijk en be
hoed geheimenis blijven. ' ... ik zou u nu het jodendom van binnen moe
ten laten zien, namelijk hymnisch, zoals u mij, de buitenstaander, het 
christendom kon tonen: en om dezelfde reden waarom u het kunt, kan 
ik het niet. Het christendom heeft zijn ziel in zijn uitingen, het jodendom 
heeft van buiten slechts zijn harde, beschermende schaal en over zijn ziel 
kan men alleen van binnen spreken' (p. 688). Met het oog op de kerk 
echter en haar verhouding tot de Hebreeuwse bijbel kon Rosenzweig het 
met het betoog van zijn vriend eens zijn, hoewel hij het anders, namelijk 
negatief waardeerde. Zo kwam hij ertoe door zijn neiging om consequent 
te zijn het geheel enige der joodse verkiezing en de blijvende opgave van 
de synagoge te schetsen. 
De 'kerk is in het laatste (johanneïsche ... ) tijdperk binnengegaan, dat wil 
zeggen zij is nu zonder substantie.' (p. 706); het 'Oude Testament' is nog 
wel niet verdwenen, maar zal uit haar verdwijnen. En blijven zal alleen, 
naakt, want zonder Oude Testament, het jodendom, 'nu niet langer meer 
getuige van het verleden ... , maar alleen nog maar 'ergernis' '(p. 707v). 
Dan zal het Oude Testament slechts nog de bijbel van het jodendom zijn, 
maar het jodendom zelf zal altijd nog en nu pas recht het jodendom 
van het christendom zijn. Want dit jodendom is 'in deze christelijke we
reld, die zich van haar substantie berooft, omdat zij zich van haar zin-
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tuiglijkheid ontdoet uit louter zich voleindigende (johanneïsche) univer
saliteit, het (enige) punt van contractie, van beperking en daarmee de ga
rantie van realiteit van die christelijke wereld' (p. 709). Voor de kerk 
moet alles 'ont-worden', om alles te worden, en daarom moet alleen het 
jodendom blijven. 
Inderdaad is het jodendom als uitverkoren volk een continuum in alle 
verandering en vergaan der geschiedenis; het is een specificum, juist ook 
in het heden, nu alle naties zich uitverkoren wanen en menen dat hun 
een messiaanse opgave is toevertrouwd. Het onverwisselbaar eenmalige 
van Israël, het gans-anders-zijn bestaat hierin, dat zijn verkiezing een 
verkiezing tot lijden is, tot louter passieve deelname aan het leven der 
volkeren (waartegen alle uiterlijke deelname, in het geval van Rosen
zweig bijvoorbeeld het plichtsgetrouwe gedrag tegenover de staat en de 
actieve dankbaarheid tegenover de Duitse cultuur, slechts handlangers
werk is, dat als het ware slechts met de linkerhand gedaan wordt). Deze 
houding ontspringt niet, zoals Rosenstock dacht, aan de naïveteit; inte
gendeel: 'De joden zijn de enige niet naïeven in de antieke wereld .. .' 
(p. 687). Het vindt zijn grond veeleer in het klare besef van de eigen 
positie. Want anders dan alle andere volkeren, die pas op de weg naar 
hun doel zijn, is Israël hier en nu reeds 'de enige zichtbaar werkelijke 
belichaming van het bereikte doel van de eenheid' (p. 687). Gevolg van 
dit wezenlijke onderscheid is het joodse non-conformisme tegenover de 
kerk: het protest tegen de vaak al te voorbarig geanticipeerde verlossing. 
Het ervaringsbewijs sluit de kring met verwijzing naar de reactie der 
anderen. Zou namelijk de joodse verkorenheid naïef zijn, 'dan zou de 
jodenhaat onverklaarbaar zijn, want een kraai pikt een andere kraai 
geen oog uit; maar bij de Sinai ... heeft Israël zich de 'sinna', de haat, 
der volkeren verworven' (p. 687). 

DE KERK HEEFT DE SYNAGOGE NODIG 

In de wetenschap van deze door God gegeven stand van zaken kan de 
kerk toch wel afzien niet alleen van alle onverantwoorde polemiek, maar 
ook van georganiseerde jodenzending, want juist aan de houding tegen
over de zending wordt duidelijk 'of iemand de ware verhouding begre
pen heeft' (Rosenzweig in de brief aan Hans Ehrenberg van 1 januari 
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1926). Het christendom heeft geen joden nodig als leden der kerk, 
maar als gesprekspartners, als de anderen, als 'tegenover', juist als 
joden. De kerk heeft het gesprek met Israël nodig. Zij heeft de synagoge, 
deze ongemakkelijke dienaar en zwijgende vermaner nodig, opdat zij al
tijd weer aan haar eigenlijke opgave herinnerd wordt, niet aan de wereld 
gelijkvormig te worden, maar kerk te blijven en - te worden. 
Synagoge en kerk horen bij elkaar en zijn op elkaar aangewezen, zij heb
ben samen een opdracht in de wereld; want 'slechts voor joden en chris
tenen is er die vaste oriëntering der wereld in ruimte en tijd, is er de 
werkelijke wereld en de werkelijke geschiedenis, is er Noord en Zuid, 
verleden en toekomst, die niet 'van God zijn ... maar die van God ge
worden zijn, moeten worden en alleen derhalve ook zijn.' 

In zijn brief van 26 november 1916 merkte Rosenstock op: 'wij zijn het 
nu naar de inhoud zo eens, en zijn naar de taal zo ver uit elkaar, als wij 
willen en moeten zijn'. Op het stuk weg, dat zij in gesprek met elkaar 
zijn gegaan, hebben zij parallellen en discrepanties, nieuwe uitgangs
punten en wegen, nieuwe rijkdommen en vooral: nieuwe opgaven ont
dekt. Ieder heeft het begrepene om het werkelijk te begrijpen in zijn 
eigen taal gevat; de ene christelijk-dogmatisch, de andere joods-histo
risch. Daardoor is het wederzijds begrip moeilijker geworden maar heeft 
het des te meer vrucht afgeworpen. Want slechts op deze wijze kon de 
een de ander ( en waarschijnlijk ook zichzelf) beter leren kennen, konden 
ook beiden zien wat gedaan moet worden en inzien dat dit slechts op 
gescheiden wegen, met de blik gericht op het gemeenschappelijke doel, 
is te verwerkelijken. 
De briefwisseling kon zijn formele afsluiting vinden. Vriendschap en 
werk gingen echter verdiept verder. Rosenstock heeft in zijn boek over 
de 'Europäischen Revolutionen' (Jena 1931) ook over de bijzondere op
dracht van Israël geschreven, en Rosenzweig is spoedig na beëindiging 
van deze briefwisseling zijn belangrijkste werk, Stern der Erlösung 
begonnen, waarin hij sterk door Rosenstock beïnvloed blijkt, maar voor
al: waartoe deze hem de stoot gaf. 
Wat de beide mannen waren begonnen is vooralsnog niet tot het bewust
zijn van hun tijdgenoten doorgedrongen. Pas na de jodenuitroeiingen en 
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bijbelverbrandingen en na de stichting van de staat Israël is er onder 
christenen een ernstig vragen naar het jodendom begonnen. En het is 
verbazingwekkend dat ook joden tot dit gesprek bereid bleken te zijn. 
Het vruchtbaarst verliepen de ontmoetingen daar, waar - zoals bijvoor
beeld in Nederland- christenen door mede-te-lijden de joden zijn komen 
na te staan. Overal echter staan de partners uit de beide gemeenten nog 
pas bij aanvankelijke pogingen, hetgeen geen wonder is, nadat men zo 
lang verzuimd heeft elkaar te ontmoeten. Bij elke behandeling van de 
problemen die joden en christenen aangaan kan de studie van de brief
wisseling tussen Rosenzweig en Rosenstock een waardevolle hulp zijn. 
Bij de verwerking zal dan vooral gelet moeten worden op de ene Israël
werkelijkheid, die beide gemeenten omsluit. Deze realiteit eist een on
voorwaardelijke, wederkerige kennis en erkenning van elkaar en een 
dynamisch, op de werkelijkheid gericht denken en leven met en voor 
elkaar. 

Vertaling: G. H. T E R s C H E G G E T 



PROF. DR. DAVID FLUS SER 

Martin Bubers 'zwei glaubensweisen' 

Het geniale boek van de grote joodse denker, waarin hij zijn opvattin
gen over het christendom samenvat, roept vele nieuwe vragen op en al
leen al daardoor werd het boek een bijzonder belangrijke bijdrage tot 
het joods-christelijke gesprek. Daar het boek in de wereld, en zeker in 
Nederland, bekend is, zal ik er niet uit citeren, want het probleem van 
de confrontatie tussen het joodse en het christelijke geloofsbegrip is zo diep 
en veelomvattend, dat zelfs Buber het in een heel boek niet kon omvat
ten. Het zal daarom geboden zijn op grond van Bubers premissen het 
probleem opnieuw te behandelen en wel op grond van de opvattingen, die 
zich in het jodendom in de tijd na het Oude Testament hebben ontwik
keld. Deze opvattingen leefden ,ten tijde van Jezus en Paulus en zij be
palen ook de weg van het jodendom in de loop der volgende tweedui
zend jaar. Wij willen deze opvattingen met het Nieuwe Testament ver
gelijken zonder te vergeten dat de reformatie de tegenstelling tussen de 
joodse en de christelijke conceptie van geloven bijzonder heeft versterkt. 
Voor wij echter het probleem zullen behandelen, willen wij ons afvragen, 
of Bubers boek over de twee wijzen van geloven een nieuwe weg wijst 
in het zogenaamde joods-christelijke gesprek. Gewoonlijk was het in de 
moderne tijd zo, dat het zelden tot een joods-christelijke dialoog is ge
komen; meestal waren het twee monologen, die naast elkaar verliepen. 
Eén ding hebben die twee parallelle monologen althans gemeen gehad: 
beide partijen behandelden in de disputatie dezelfde motieven - en de 
keuze der motieven was door de christelijke, in het bijzonder door de 
protestantse theologie gedicteerd. Dat is begrijpelijk, want de joden wa
ren op de een of andere wijze in het nadeel of, beter gezegd, zij moes
ten het jodendom voor het forum van de grote, lees: christelijke, wereld 
presenteren. Daardoor was dan ook de inhoud van de joodse bijdrage 
in het gesprek in zekere zin bepaald. Als een opvatting door een christen 
werd geprezen als bijzonder karakteristiek voor het christendom, dan 
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placht de joodse disputant meestal juist dit theologoumenon weliswaar 
met eerbied te behandelen, maar anderzijds moest hij toch, om zijn reli
gieuze zelfstandigheid in het debat te handhaven, zichzelf - en ook de 
christelijke partner - ervan overtuigen, dat deze eerbiedwaardige en 
karakteristieke eigenschap of in het jodendom ontbrak of door een te
genovergestelde eigenschap van het jodendom in evenwicht werd gehou
den. Als men bijvoorbeeld tegenwoordig eschatologie in christelijke krin
gen als een positief begrip ziet en het christendom als een vrucht van de 
joodse apocalyptiek beschouwt, komen er als reactie joodse denkers die 
in de apocalyptiek een perifeer verschijnsel in het jodendom zien en het 
jodendom prijzen, omdat het zich nooit zo zeer met eschatologische fan
tasieën bezighoudt, maar in deze wereld wortelt. Omdat in het christen
dom de messiaanse gedachte en de gestalte van de Messias zo belangrijk 
is, hebben enige joodse filosofen willen beweren, dat de gestalte van de 
Messias in het jodendom niet belangrijk is. Als vele christenen beweren, 
dat het Koninkrijk niet van deze wereld is, leggen vele joodse intellec
tuelen er de nadruk op, dat het goed is, dat het jodendom niet zo gees
telijk-irreëel is als het christendom. Zo wordt ook het probleem van de 
wet in het jodendom en de vermeende 'wetteloosheid' van het christen
dom meestal verkeerd gezien. Door dit voortdurend tegenover elkaar 
stellen van jodendom en christendom wordt weliswaar de wederzijdse 
eerbied, maar ook de eigen trots bevorderd. Er is dus vaak in de zo
genaamde joods-christelijke dialoog een barrière; een echt 'fraterniseren' 
- wellicht zou men moeten zeggen: broederliefde - kan nog niet plaats
vinden en zowel de jood als ook de christen voelt zich gelukkig in de 
oordelen en soms in de vooroordelen, die hij voor zijn eigen religie 
houdt. 

Na de tweede wereldoorlog is de situatie in het joods-christelijk gesprek 
zeker verbeterd, omdat de joden na de verschrikkelijke catastrofe minder 
apologetisch met de christenen spreken en omdat de katholieke kerk een 
nieuwe gezegende weg gaat en omdat het christendom zich steeds meer 
bezint op zijn christelijke wortels. In deze nieuwe atmosfeer is Martin 
Bubers boek over de twee wijzen van geloven geschreven. De verheven 
joodse filosoof, die door allen wordt bemind en gewaardeerd, spreekt 
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zijn woord moedig en duidelijk en verkondigt eenvoudige waarheden ook 
in dit diepe boek. Bijzonder belangrijk zijn zijn woorden over Jezus en hoe 
deze de wet, de thora heeft verstaan. Vrij van iedere apologetiek luistert 
Buber daar naar de woorden van zijn 'grotere broeder'. Maar wat Buber 
over de joodse en paulinische conceptie van geloven schrijft, is nog niet 
geheel vrij van het tegenover elkaar stellen, dat wij in het joods-christelijke 
gesprek in het verleden hebben betreurd. Want, naar het mij voorkomt. 
moeten de joodse en christelijke broeders elkaar toch vinden in het stre
ven om van elkaar te leren hoe men het toevertrouwde pand beter be
waart en ontvouwt opdat het vrucht drage. Maar laten wij tot ons thema 
terugkeren. 

DE WERELD HEEFT RECHT OP WOORDEN 

Het zij mij vergund, een linguïstische belevenis mede te delen, die ik heb 
gehad, toen ik in het begin van dit jaar Griekenland bezocht, op weg om 
voordrachten over Bubers Zwei Glaubensweisen te houden. In Athene 
zocht ik niet alleen de antieke schoonheid, maar ook de onbekende God 
van Paulus, die de God van mijn vaderen is. Ik zag in het moderne 
Athene echter ook het volgende opschrift: TRAP E z A E MP o R r K Es 

P 1 s TE o s. Dat betekent dat? Bank van het mercantiele geloof? Toen 
iemand het bord voor mij in het Engels had vertaald, bleek het correct 
te luiden: Commercial Credit Bank. Dus pistis betekent zowel in het 
nieuw-Grieks als ook in het oud-Grieks onder andere krediet en de bete
kenis 'vertrouwen' van het Griekse werkwoord en zelfstandig naam
woord is sterker dan in het Hebreeuws ten tijde van Jezus, waarin de be
tekenis 'vertrouwen' van de Hebreeuwse parallelle stam afneemt ten gun
ste van de betekenis 'geloven'. Reeds dit linguïstisch feit noopt ons tot 
de vraag, of Buber gelijk had, toen hij schr,eef: 'Dat het geloofsprincipe 
van erkenning en aanvaarding in de zin van een van-nu-aan-voor-waar
houden van Griekse oorsprong is, behoeft wel niet nader verklaard te 
worden' (p. 9). Het zal moeilijk zijn om te bewijzen, dat Paulus' geloofs
voorstelling 'pas mogelijk geworden is door het begripmatig vastleggen 
van een daad van erkenning der waarheid, zoals dat door het Griekse 
denken voltrokken is' (p. 9). Het is een feit dat het Hebreeuwse woord 
'emoena' in Jezus' en Paulus' tijd geloof heeft betekend en een religieus 
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begrip was, terwijl het Griekse woord ,' pistis' toen veeleer vertrouwen be
tekende en, voorzover ik zie, een zeer zwakke religieuze betekenis had. 
Maar voor wij zullen proberen de joodse en christelijke geloofsvoorstel
ling te vergelijken, willen wij de twee definities van Buber aanhalen: 'Er 
staan twee en tenslotte slechts twee wijzen van geloven tegenover el
kaar ... Beide kunnen vanuit de eenvoudige feiten van ons leven aan
schouwelijk gemaakt worden: de ene vanuit het feit, dat ik vertrouwen 
in iemand heb, zonder mijn vertrouwen in hem af doende te kunnen mo
tiveren, de andere vanuit het feit, dat ik, eveneens zonder dit afdoende 
te kunnen motiveren, een stand van zaken als waar erken ... De eerste 
van de beide geloofswijzen heeft als klassiek voorbeeld de vroege tijd 
van het Israëlitisch volk des geloofs ... de tweede de vroege tijd van het 
christendom' (p. 5, 7-8). 
Het is weliswaar zo, dat Buber deze vergelijking van de twee wijzen van 
geloven in zijn boek nauwkeuriger uitwerkt, maar de tegenstelling tussen 
het joodse geloof als vertrouwen en het christelijk geloof als een als waar 
erkennen van een stand van zaken blijft voor Buber centraal staan. Bu
ber nam dus wijselijk afstand van het linguïstisch afwegen der etymolo
gieën van de Griekse en de Hebreeuwse stam, maar deze 'etymologia sa
cra' klinkt bij Buber naar het schijnt .toch nog wel mee, vooral wat de 
Hebreeuwse stam aangaat. Vóór Buber hebben immers zowel christelijke 
als ook joodse theologen deze heilige etymologie uit een verkeerd begre
pen drift tot zelfbehoud bedreven met het oog op de confrontatie tussen 
joods en christelijk geloof. Buber heeft dus wijselijk deze etymologische 
Spielerei opzijgezet, maar het apologetisch prefereren van de vermeende 
joodse geloofsvoorstelling boven de christelijke is bij hem zeker te be
speuren. Anders is het bij zijn voorbeeld, bij zijn vriend en medearbeider, 
bij de grote joodse filosoof en theoloog Franz Rosenzweig. Het is de 
moeite waard de desbetreffende passage in extenso te citeren. 'Dit weten 
(van de christenheid) is het geloof. Het is het geloof als inhoud van het 
getuigenis (Zeugnis). Het is het geloof aan iets. Dat is precies het tegen
overgestelde van het geloof der joden. Hun geloof is niet de inhoud van 
een getuigenis (Zeugnis), maar produkt (Erzeugnis) van voortplanting 
(Zeugung). De als jood verwekte en geborene (Gezeugte) getuigt van (be
zeugt) zijn geloof, door het eeuwige volk voort te planten (fortzuzeugen). 
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Hij gelooft niet aan iets, hij is zelf geloof; hij is gelovig in een onmid
dellijkheid, die geen enkele christelijke dogmaticus zich zou kunnen ver
schaffen. Voor dit geloof is een dogmatische vastlegging niet zo belang
rijk; dit geloof is er, heeft 'Dasein' - dat is meer dan woorden. Maar 
de wereld heeft recht op woorden. Een geloof, dat de wereld wil win
nen, moet geloof aan iets zijn. De kleinste aaneensluiting van mensen die 
bij elkaar komen om een stuk weg af te leggen, heeft een gemeenschappe
lijk geloof nodig, heeft een parool nodig, waaraan de verenigden elkaar 
kennen. Ieder die in de wereld een stuk eigen weg wil gaan, moet aan 
iets geloven. Alleen maar gelovig-zijn zou hem nooit tot iets in de wereld 
brengen. Slechts wie aan iets g.elooft, kan iets, kan dat, waaraan hij ge
looft, veroveren. En dat geldt precies zo van het christelijk geloof. Het 
is bij uitstek dogmatisch en moet dat zijn. Het mag niet van woorden af
zien. Integendeel: het kan niet genoeg krijgen van woorden, het kan niet 
genoeg woorden maken. Het zou eigenlijk duizend tongen moeten hebben. 
Het zou alle talen moeten spreken. Want het moet willen dat alles zijn 
eigendom wordt. En dus moet het 'iets', waaraan het gelooft, geen iets, 
maar alles zijn' (Franz Rosenzweig, Der Stern der Erlösung, p. 439-440, 
1921). 

Het geloof van het jodendom wordt dus door Rosenzweig niet gedefi
nieerd, zoals bij Buber, als een niet geheel gemotiveerd vertrouwen, maar 
Rosenzweig zegt: de jood is zelf geloof. Daartegenover staat dat Rosen
zweig reeds, net als later Buber, zegt, dat het christelijk geloof een geloof 
aan iets is, wij zullen straks zien of en in hoeverre deze definitie alleen 
voor het christendom geldt. Eén ding is zeker: Rosenzweig heeft zeer 
juist één van de gronden doorzien, waarom het christelijk geloof een ge
loof aan iets is en wel daarom, omdat het christendom in de grond van 
de zaak altijd een missionerende religie is, waarin men, in tegenstelling 
tot het jodendom, niet geboren wordt. 'Een geloof, dat de wereld wil 
winnen, moet geloof aan iets zijn'. Zending betekent hier zowel de uit
wendige als de inwendige zending; degene, aan wie de zending bedreven 
wordt, de gemissioneerde, wordt bekeerd. Daarom heeft de bekering -
in het Grieks 'metanoia', in het Hebreeuws 'tesjoewa' - in het christen
dom, vooral in de eerste eeuwen, maar ook in de reformatie, een ander 
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accent dan in het jodendom, waar zowel de omkeer als het geloof in de 
tijd van Jezus een belangrijk theologisch begrip is geworden. De bekering 
betekent namelijk in het jodendom vooral de terugkeer tot zichzelf, tot 
de eigen natuur, waarbij in het oude christendom en later vooral in de 
reformatie de bekering van boete tot bekering in de zin van conversie, 
geloofsovergang wordt, dat wil dus zeggen dat bekering gaat betekenen: 
verlaten van de oude, verkeerde weg en de keuze voor de andere, goede 
weg uit overtuiging en innerlijke verlichting. Zo was het ook bij de Es
seense sekte aan de Dode Zee, die haar eigen separatistische religieuze 
wereldbeschouwing en haar eigen levenswijze heeft gehad; ook bij de Es
senen betekenden omkeer en boete, misschien zelfs wel meer nog dan in 
het christendom, in het algemeen bekering in de zin van geloofsovergang 
of conversie - hun verbond werd immers het verbond van de omkeer 
genoemd-. 

Het begrip geloof was bij de Essenen wel niet zo centraal als later in 
het christendom, maar enige plaatsen uit het commentaar op Habakuk 
zijn voor ons onderzoek toch belangrijk. Niet alleen van de Romeinen 
wordt daar gezegd, dat 'zij niet aan de wetten van God geloven' maar 
er wordt ook over afvalligen gesproken, die 'aan het verbond van God 
geloofd hebben'. Deze wijze van uitdrukken is overigens in het joden
dom onbekend; ik kan mij nauwelijks voorstellen, dat een jood zou zeg
gen, dat de wet van Mozes waar is. Maar volgens Marcus (1 : 15) zegt 
Jezus: 'bekeert u, en gelooft aan het evangelie'. Deze oerchristelijke wijze 
van zeggen lijkt op de Esseense naar het schijnt daarom, omdat de boete, 
de bekering bij beide groepen verbonden is met een gelovige beaming van 
de nieuwe inhoud. Dit komt in het geschrift van de sekte ook daardoor 
aan het licht, doordat wij in deze samenhang van de 'afvalligen der laat
ste dagen' lezen 'die niet geloven, als zij alles horen, wat zal komen 
over het laatste geslacht, uit de mond van de priester, aan wie God het 
gegeven heeft, dat hij mag verklaren alle woorden van zijn knechten de 
profeten'. De priester is natuurlijk de zogenaamde 'leraar der gerechtig
heid' en de 'afvalligen' geloven niet aan zijn eschatologische boodschap. 
De twee laatste citaten zijn overigens genomen uit de typologische 
verklaring van Habakuk 1 : 5, waar staat geschreven: 'Gij gelooft het niet, 
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als het verkondigd wordt'. Is nu het geloof, waarover hier zowel de sek
te als ook de profeet spreekt minder geloof dan het geloof in het chris
tendom? 
Zoals we nog zullen zien, zijn zowel voor de joodse als ook voor de chris
telijke geloofsvoorstelling de woorden van Habakuk (2 : 4) van bijzonder 
gewicht: 'De rechtvaardige zal door zijn trouw leven'. Het woord dat 
hier met trouw is vertaald werd in de tijd van de tweede tempel het 
woord voor 'geloof'. Daarom is het van belang er achter te komen, hoe 
de Essenen dit profetenwoord hebben begrepen. Zij betrokken het bijbel
se woord over de rechtvaardige, die door zijn geloof leeft, op alle da
ders van de wet in het huis van Juda, die God zal redden uit de plaats 
van het gericht vanwege hun moeite en hun geloof aan de Leraar der 
Gerechtigheid. Zoals wij gezien hebben betekent het geloof aan de Leraar 
der Gerechtigheid niet het geloof aan een verlossing door hem, maar het 
geloof aan zijn verkondiging. Maar één ding is toch van belang voor ons 
onderzoek: zoals heel vaak ook in het christendom wordt hier het geloof 
tot een redding uit 'de plaats des gerichts', uit de poel der hel. Deze sa
menhang tussen het geloof en de bestraffing van de ongelovigen is ty
pisch voor een missionaire religie, die een nieuwe inhoud predikt en 
waarin de omkeer tot God bijna hetzelfde gaat betekenen als de bekering 
in de zin van geloofsovergang (conversie). Hoe zegt Hermann Melville 
het ook weer, een beetje cynisch, in zijn Moby Dick? 'Het geloof vindt 
als een jakhals zijn voedsel in graven'. 

GELOOF IN HET ALLEDAAGSE SPRAAKGEBRUIK 

Voor zover ik zie, heeft bijna niemand zich echt afgevraagd, hoe het is 
gekomen, dat het geloof tot zulk een belangrijk theologisch begrip niet 
alleen in het jodendom maar ook in het christendom - en naar het 
schijnt ook in de islam - is geworden. In plaats daarvan heeft men ge
tracht, op grond van etymologische analyses vast te stellen, waarin het 
onderscheid ligt tussen de joodse en christelijke geloofsvoorstelling. Ety
mologiseren is echter nog geen linguïstiek en zeker is het niet hetzelfde 
als semantiek. Ik geloof graag, dat een linguïstische analyse van een be
grip de theologie kan helpen, maar de linguïstische analyse moet, voor 
zover ik zie, met de linguïstiek en niet met de theologie beginnen. 
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In de eerste plaats moeten wij dus weten, dat het begrip 'geloof' en 'ge
loven' niet alleen maar een theologisch begrip is, maar in het alledaagse 
leven van alle volkeren en talen moet voorkomen, want dit begrip heeft 
iedereen nodig. Dat iedere taal zich te dien einde een andere stam uit
zocht, die wellicht in andere vormen en samenhangen ook wat anders 
kan betekenen, is ook duidelijk. Als dus in de Spreuken van Salomo 
(14 : 15) geschreven staat, dat de domme alles gelooft, ·dan betekent dat 
eenvoudig, wat er staat en men verbetert de zin bepaald niet, als men 
zegt, dat de domme alle dingen 'vertrouwt' of dat hij alles 'staaft' of dat 
hij aan alle dingen 'vasthoudt'. 
Aan zulke etymologische spelletjes 'credat Judaeus Apella, non ego!' De 
mens moet dus de activiteit van het geloof door middel van een of ander 
woord uitdrukken, dus in het Hebreeuws 'ha-amin', in het Grieks 'pisteu
ein' en in het Latijn 'credere'. 
De mens kan iets of iemand geloven; als hij iemand gelooft, vertrouwt 
hij hem; de man, die men gelooft, is dus betrouwbaar. Zo kan men dus 
zien, dat ook op niet-religieus gebied in het oermenselijke begrip van ge
loof de beide wijzen van geloven 'zijn opgenomen', namelijk zowel het 
'vertrouwen hebben in iemand' als ook 'een stand van zaken, zonder dit 
voldoende te kunnen motiveren, voor waar houden'. Daarom is het na
tuurlijk, dat geloof, als het eenmaal tot een theologisch begrip verheven 
is, beide aspecten zal blijven inhouden. Het schijnt zelfs, dat ten tijde van 
de tweede tempel het aspect van het geloof-aan-iets in het joodse ge
loofsprincipe meer nadruk kreeg dan in de oudtestamentische tijd. In 
ieder geval is de voorchristelijke tijd in het jodendom het tijdperk van 
de theologische bezinning; de oude oudtestamentische religieuze voor
stellingen worden begripsmatig verhelderd en ontwikkeld. Zo bestond 
reeds in het Oude Testament de belangrijke eis van de terugkeer tot God, 
de boete of bekering, maar het oudtestamentische denken was niet zo ab
stract dat het naast het werkwoord 'terugkeren' tot God een zelfstandig 
naamwoord voor 'omkeer' tot God gebruikte. In het theologische tijdperk 
van de tweede tempel echter heeft men het substantief voor terugkeren, 
het woord tesjoewa, dat in het Oude Testament nooit een religieuze bij
betekenis heeft gehad, gekozen en het opgevat als een afleiding van 
het werkwoord, dat het religieuze begrip 'tot God omkeren' uitdrukte. 
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Zo sterk was toen de theologische behoefte aan abstract religieuze be
grippen. 
Ongeveer zo is ook in het Hebreeuws het substantief 'het geloof' ontstaan 
hoewel het, om zo te zeggen: naar het vlees, in het Oude Testament al 
voorkomt. Het werkwoord 'geloven' was in de Hebreeuwse bijbel al een 
religieus begrip, hoewel het ook een algemeen menselijk geloven kon be
tekenen, wat trouwens nog het geval is; hetzelfde geldt voor het verbum 
'omkeren'. Het komt mij voor, dat deze ontwikkeling in een monotheïsti
sche religie met een persoonlijke God een noodzakelijke ontwikkeling is. 
Bijzonder van betekenis zijn in dit opzicht de plaatsen, waarin van het 
geloof aan God of aan zijn boden, de profeten wordt gesproken. Zo ge
loof de Abraham aan God en het werd hem tot 'gerechtigheid gerekend' 
(Genesis 15 : 6) en de zonen van Israël 'geloofden aan God en aan Mo
zes zijn knecht' (Exodus 14 : 31). 
Van de Ninevieten wordt gezegd, dat zij door de prediking van Jona er
toe zijn gebracht, dat zij aan God geloofden (Jona 3 : 5). Men zou in deze 
en soortgelijke bijbelse citaten bijna van een religieuze 'terminus technicus' 
kunnen spreken. Daarbij is het interessant, dat er in het Oude Testament 
geen substantief 'geloof' is. Het woord 'emoena' {dat grammaticaal ove
rigens net zo gebouwd is als 'tesjoewa', dat, zoals gezegd, later de betekenis 
'bekering' kreeg) betekent in het Oude Testament niet geloof, maar onder 
andere trouw. Pas in de tijd van de tweede tempel, toen de religieuze en 
theologische behoefte ook een substantief voor 'geloof' eiste, kreeg het 
woord 'emoena' de betekenis van 'het geloof' en toen werd, als het ware 
met terugwerkende kracht, op vele plaatsen in de bijbel het woord 'emoe
na' als 'geloof' opgevat. 
Zo werd het geloof iets dat de theologen uit de tijd van de tweede tem
pel religieus zeer ter harte ging. Daarvan zijn in de rabbijnse literatuur 
veel bewijzen te vinden, onder andere in een zeer oude verklaring van de 
inleidende woorden van Mozes' lied aan de Schelfzee. Daar staat ge
schreven: 'En zij geloofden aan God en aan Mozes zijn knecht'. Bij deze 
woorden lezen wij in het rabbijnse werk 'Mechilta' een hele hymne op 
het geloof, waarin onder andere alle schone woorden uit het Oude Testa
ment over het geloof bijeengebracht zijn. Het geluk wilde, dat wij uit een 
ander gedeelte van het genoemde werk vernemen, dat althans de grond-
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slag van deze hymne op het geloof door Sjemaja en Awtaljon werd ge
legd, dus reeds lang voor Jezus en Paulus. 
Na deze locus classicus over het geloof zongen de kinderen Israëls het 
lied aan de Schelfzee, omdat zij de Heilige Geest hebben ontvangen. En 
waardoor kregen zij de Heilige Geest? Door hun geloof, want er staat 
geschreven: 'En zij geloofden aan God en aan Mozes zijn knecht, toen 
zongen Mozes en de kinderen Israëls dit lied'. De gedachte, dat het geloof 
de Heilige Geest verleent heeft Paulus later in de Galatenbrief overge
nomen. In het grote joodse loflied op het geloof lezen wij ook, dat het 
geloof de poorten van de verlossing opent en het psalmwoord (Psalm 
92): 'Om Uw genade in de morgen te verkondigen en Uw geloof (letter
lijk Uw trouw) in de nachten ... Want Gij Heer, hebt mij door Uw da
den verheugd', wordt zo verklaard: Wie heeft deze vreugde veroorzaakt? 
Omdat onze vaderen hebben geloofd in de wereld, die op de nacht lijkt, 
zal ons de genade van de messiaanse morgen ten deel vallen. Onder ande
re wordt de geloofsdaad van Abraham met ere vermeld en de woorden 
van Habakuk worden aangehaald: 'De gerechtige zal in zijn geloof leven'. 
Deze woorden, die voor het christendom zo belangrijk zijn, worden in 
het rabbinistische jodendom als de quintessens van alle geboden be
schouwd. 

GELOOF IS EEN ZEKER WETEN EN EEN VAST 

VERTROUWEN 

Wij hebben dus kort kunnen aanduiden, dat zowel in het jodendom als 
in het christendom het geloof èn vertrouwen èn geloof aan een inhoud 
is, want dat is de betekenis van het woord 'geloven' in alle talen. Het 
'geloven' ontwikkelde zich in het jodendom tot 'geloof aan de enige God' 
en in het tijdvak van de tweede tempel werd 'het geloof' tot een vast 
theologisch begrip en zo heeft het christendom het overgenomen. 
De vraag komt op, hoe de vergissing ontstaan is bij Buber, die onder
scheid maakt tussen het joodse geloof als vertrouwen en het christelijke 
geloof aan iets. Ik geloof de oorzaak te kunnen vinden in de geestelijke 
ontwikkeling van het avondland van de laatste drie eeuwen. Voor de filo
sofie werd namelijk het geloof tot een onbewezen aannemen van een in
houd, grof gezegd, tot een opinio (Grieks: doxa; Nederlands: mening). Zo 



WENDING 

schrijft bijvoorbeeld Kant in de inleiding tot de tweede druk van de Kritik 
der reinen Vernunft: 'Ik moest dus het weten opheffen, om voor het geloof 
plaats te krijgen, want het dogmatisme van de metafysica, dat wil zeggen: 
het vooroordeel dat men in de metafysica verder zou kunnen komen zonder 
kritiek van de 'reine Vernunft', is de ware bron van alle ongeloof, dat met 
de moraliteit strijdt'. Overigens, als wij deze opvatting nog overdrijven en 
op het gebied van het gevoel overbrengen, dan ontstaat de mening, die in 
de laatste alinea's van de Wahlverwantschaften van Goethe staat: 'Iedere 
behoefte, waarvan de werkelijke bevrediging uitgebleven is, noopt tot 
geloof'. 
De grote denker G. E. Lessing, heeft het probleem geniaal en scherp ge
zien. In zijn kleine, maar belangrijke geschrift 'Over het bewijs des gees
tes en der kracht' schrijft hij, 'toevallige geschiedeniswaarheden kunnen 
niet het bewijs van noodwendige waarheden van ·de geest worden ... 
Wat betekent het een historische stelling voor waar te houden? ... Een 
historische waarheid te geloven? ... Wij allen geloven, dat er een Alex
ander heeft geleefd, die in korte tijd heel Azië heeft overwonnen. Maar 
wie zou op dit geloof iets van groot en duurzaam belang durven inzetten, 
waarvan het verlies niet meer goed te maken zou zijn? Maar nu met die 
waarheid in een totaal andere klasse van waarheden over te springen, en 
van mij verlangen, dat ik al mijn metafysische en morele begrippen dien
overeenkomstig verander; van mij eisen, dat ik al mijn fundamentele 
ideeën van het wezen der Godheid wijzig omdat ik tegenover de opstan
ding van Christus geen ander geloofwaardig getuigenis kan zetten, als 
dit geen metabasis eis allo genos (overgang in een andere klasse) is, dan 
weet ik niet, wat Aristoteles anders onder dit begrip verstond ... Dat is 
de lelijke brede kloof, waar ik niet over kan komen ... !' 
Het loont de moeite de passage nauwkeurig door te lezen en men zal dan 
bemerken, dat de grote denker Lessing eerlijk met het probleem heeft ge
worsteld, dat hij onder een verkeerde hoek heeft gezien. Want het is wer
kelijk een dwaling om het geloof van de christen uitsluitend als een doxa, 
een mening, een voor-waar-houden te zien. Deze vergissing stamt uit de 
Griekse filosofie, daarin heeft Buber gelijk; maar zo is het christelijk ge
loof niet, dat werkelijk ook vertrouwen inhoudt. 'Het geloof nu is de ze
kerheid der dingen die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet 
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ziet', heet het volkomen correct in de brief aan de Hebreeën (11 : 1). 
Daarom wordt ook in de Heidelbergse Catechismus het ware geloof zo 
gedefinieerd: 'Geloof is niet alleen een zeker weten, waardoor ik alles 
voor waarachtig houde, wat God ons in zijn woord geopenbaard heeft, 
maar ook een vast vertrouwen, hetwelk de Heilige Geest door het evan
gelie in mijn hart werkt ... (Antw. 21 H:C.). De klassieke passage, die 
helaas in het debat met Buber onopgemerkt is gebleven, bevindt zich in 
het geschrift van Luther uit 1520, dat heet: 'Eine kurze Form der zehn 
Gebote usw.' Daar lezen wij: 'Hier dient opgemerkt dat er op tweeërlei 
wijze wordt geloofd: Ten eerste aan God, namelijk als ik geloof, dat 
waar is, wat men over God zegt, zoals wanneer ik geloof, dat waar is, 
wat men over de Turken, de duivel en de hel zegt. Dit geloof is meer 
een wetenschap of kennis (scientia aut notitia) dan een geloof. Ten twee
de wordt er in 1 God geloofd, namelijk indien ik niet alleen geloof, dat 
waar is, wat over God gezegd wordt, maar ook mijn vertrouwen op Hem 
zet, mij ertoe zet en besluit met Hem te handelen, en als ik zonder enige 
twijfel geloof, dat Hij voor mij zo zal zijn en doen, als men van Hem 
zegt, - op welke wijze ik niet een Turk of een mens zou geloven, hoe 
zeer men zijn lof ook zou zingen, want ik geloof gemakkelijk, dat iemand 
rechtschapen is, maar ik waag daarom nog niet om op hem te bouwen. 
Zulk een geloof alleen maakt een mens tot christen . . . daarom is het 
woordje 'in' terecht (in het credo) gezet en moet het ook ernstig ter harte 
worden genomen, dat wij niet zeggen: 'Ik geloof God de Vader of aan 
de Vader, maar in God de Vader .. .' 
1 Hier wordt ook in het Duits gezegd: 'wird in Gott geglaubt'. Deze constructie 
vinden wij in het huidige Duits niet of bijna niet meer: men spreekt nu altijd 
van glauben an plus vierde naamval, ook bijvoorbeeld in het apostolicum: lch 
glaube an Gott, den Allmächtigen. Er schijnt nog wel een rooms-katholieke 
versie van de tekst van het apostolicum te zijn, waar gezegd wordt: lch glaube 
in Gott. Het verschil tussen 'geloven aan' en 'geloven in' is in modern Duits 
niet te maken. Wij hebben in dit artikel steeds vertaald met: geloven aan, omdat 
dit in de lijn van het betoog het beste uitkomt. Het zou interessant zijn te weten 
of Buber niet slachtoffer is geworden van deze verschraling in het Duits. De 
tweeërlei vorm van geloven, waarover Luther spreekt wordt zuiver gedekt door 
de constructies geloven-aan en geloven-in, zoals die in het Nederlands bewaard 
zijn. (Vertaler.) 
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Het is helaas zo, dat het probleem van het geloof in het christendom door 
Calvijn niet zo helder is gezien als in deze passage door Luther. Bij Cal
vijn is, voorzover ik zie, het geloof eerder een notitia et scientia, hoewel 
ook hij van de fiducia (vertrouwen) spreekt. Luther heeft het probleem en 
ook het gevaar scherper gezien en hij polemiseert, om zo te zeggen, reeds 
met Lessing, die van de veronderstelling uitgaat, dat het christelijk geloof 
is, dat men voor waar houdt, wat men over de Turk zegt, en ook reeds met 
Buber, als hij het christelijk geloof definieert als een notitia et scientia. 
Want Buber heeft de moderne dwaling van de christenen zelf voor klin
kende munt versleten en heeft zich zo in zekere zin vergist. 

JODEN EN CHRISTENEN IN HET GELOOF VERBONDEN 

Wij hebben dus gezien, dat niet alleen de jood Buber, maar ook de chris
tenen zich kunnen vergissen en menen, dat hun geloof, in tegenstelling 
tot het jodendom - een geloof aan een bepaalde inhoud zou zijn. Wij 
hebben ook gezien, dat deze dwaling op zijn minst gedeeltelijk door de 
invloed van de filosofie op de religie is veroorzaakt. 
Daarbij is nog op te merken, dat ook het joodse geloof een geloof aan 
bepaalde inhouden is, hoewel het niet is gedogmatiseerd zoals het chris
telijke geloof. In hetzelfde rabbijnse werk, 'Mechilta', staat bijvoorbeeld 
geschreven, dat hij, die aan de uittocht uit Egypte gelooft, aan de Schep
per der wereld gelooft en dat hij, die de uittocht ontkent, niet aan de 
Schepper gelooft. Dat is zeker het geloof aan een historische gebeurtenis, 
zoals men het voor het christelijk geloof postuleert. Het joodse geloof 
echter, dat er één God is, die de wereld geschapen heeft, Israël verkoren 
heeft en die de verlossing van Israël en de mensheid zal brengen, is niet 
zo dogmatisch gefixeerd als in het christendom. 
Het geloof was reeds voor Jezus een belangrijk begrip en het belang werd 
in de oergemeente nog eens onderstreept. Door de leer van Paulus ont
stond er toen een belangrijke wending, omdat Paulus het geloof tegen
over de werken der wet heeft gesteld. Hij heeft zowel het Esseense dua
lisme van geest en vlees overgenomen als de reeds vermelde rabbijnse op
vatting, dat het geloof de Heilige Geest verleent. In de brief aan de 
Galaten heeft hij beide inzichten met elkaar verbonden en geleerd, dat 
het geloof tot de Geest behoort en de werken der wet tot het vlees. In 
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het jodendom echter bestaat de breuk tussen het geloof en het handelen 
niet, een tegenstelling die overigens het epistel van Jacobus al tracht te 
overbruggen. Hoe het ook zij, het geloof is in het christendom meer een 
autonoom woord dan in het jodendom en als Luther het begrip 'sola 
fide' invoert, spitst hij die situatie toe. 
Van gewicht is ook, dat in het christendom de hoofdinhoud het geloof 
aan de heilsdaad van Christus is, zij het niet uitsluitend; wie aan deze 
heilsdaad gelooft wordt verlost, wie niet, die wordt verworpen. Dat be
tekent, dat het christelijk geloof, al betekent het ook vertrouwen, 
toch het geloof aan een geschiedenis is en door dit geloof wordt de chris
ten zalig. Zelfs bij lauwe christenen die niet meer aan de kerkelijke chris
tologie geloven, blijft er nog een residu, een rest van het oude geloof. Zij 
overreden zichzelf en verklaren deze zwakker geworden 'actus fideï' (ge
loofsdaad) daardoor, dat zij beweren dat Jezus een heel bijzonder mens 
is geweest (wat uiteraard waar is) en op één of andere wijze toch onver
gelijkbaar met andere mensen, of ze spreken van een eschatologische 
spanning of 'Ereignis', maar ook bij deze moderne mensen beginnen de 
ogen toch op één of andere wijze te lichten, als zij over Jezus spreken. 
Zo was de vraag van Lessing dus toch gerechtvaardigd, al werd hij in 
een verkeerd licht gesteld. Gedeeltelijk heeft ook Buber gelijk als hij over 
het christelijk geloof spreekt als een geloof aan inhouden. Maar ander
zijds past het toch niet, het joodse geloof tot vertrouwen te reduceren. 
Wij moeten ook weten, dat wij joden en christenen in het geloof zijn ver
bonden en dat wij, gelovend, tezamen met de christelijke broeders 'Abba', 
'Vader' kunnen roepen. 

Vertaling: G. H. TER SCHEGGET 
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H. VAN PRAAG 

de functie van de staat israël in de 
joodse beleveniswereld 

In het boek Ezechiël (hoofdstuk 37) lezen we het aangrijpende visioen 
van de ,dorre beenderen. De profeet wordt door de roeach in een vallei 
gebracht, die vol dorre beenderen is. Daar beleeft hij de regeneratie der 
gestorvenen, die ten slotte een nieuwe geest krijgen. Wie wel eens de fo
to's van de uitgemergelde lichamen der gestorvenen in de concentratie
kampen gezien heeft, kan zich voorstellen wat Ezechiël in dit dodendal 
beleefd heeft. Hij zal met de profeet gedacht hebben: 'God weet of hier
uit ooit nog nieuw leven ontstaan zal.' En zie, nauwelijks drie jaar na 
het einde van Auschwitz, ontstaat de Staat Israël, een nieuw volk met een 
nieuwe geest. 
Israël betekent voor de gemiddelde jood de opstanding uit het dodenrijk. 
Daarom ervaren joden uit ,de hele wereld - ook de zogenaamde niet
gelovigen - het als een wonder, waarvan ze getuigen waren. 
Ieder geslacht moest weten, dat het door de Farao verdrukt was en rond 
de Sinaï gestaan heeft. Zo is het van generatie tot generatie doorverteld. 
Ons geslacht kan er aan toevoegen: wij zijn door Hitler verdrukt en zijn 
naar ons land teruggekeerd. En alle geslachten nadien zullen het herhalen. 
Wie weet wat de Seder-avond van Pesach voor de jood betekent, kan 
begrijpen wat het inhoudt, dat volgende geslachten in één adem beide 
vervolgingen en reddingen zullen noemen. Het is daarom te betreuren, 
dat Nederlandse joodse chroniqueurs zo zeer de nadruk op onze verliezen 
gelegd hebben (Wielek: 'de oorlog die Hitler won', De Wolff: 'laatste 
bedrijf', Presser: 'ondergang'), die in al hun verschrikking niet opwegen 
tegen het wonder der verrijzenis van een joods volk in een joods land 
met een joodse taal en een joodse cultuur. 
Men kan natuurlijk op de huidige Staat Israël wel kritiek hebben. Ook 
gerechtvaardigde kritiek. Het joodse volk heeft aan den lijve ondervon
den hoe gevaarlijk nationale zelfverheffing is. Het heeft altijd zijn profe
ten gehad om er tegen te waarschuwen. Maar die kritische houding mag 
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de dankbaarheid en blijdschap niet uitwissen, die in onze harten leeft, 
dat we in leven mochten blijven om van de herleving getuige te zijn. 
Daarbij dient men zich tevens te realiseren, dat ,de terugkeer naar Pale
stina geen repatriëring, maar een Aliah (is: opgaan) naar Zion is. Israël 
is meer nog dan vaderland, Beloofd Land. Het is vooral rav Kook, op
perrabbijn van Palestina onder het Engelse mandaat, geweest, die op de
ze toekomst-functie gewezen heeft. Daarom stond hij ook zeer welwillend 
tegenover de ongodsdienstige uitingen van de chaloetsiem, die het land 
opbouwden. Bekend is de parabel, die hij te hunner verontschuldiging 
aanvoerde. 'Toen de tempel gebouwd werd, hebben de werklieden met 
vuile handen op de plaats gestaan, waar het heilige der heiligen zou ko
men. En daar waar de hogepriester slechts op de Grote Verzoendag de 
heilige Naam mocht uitspreken, hebben ze misschien godslasterlijke taal 
geslaakt. Zo zie ik ook de chaloetsiem. Zij bouwen met vuile handen en 
krasse taal de tempel van het Nieuwe Israël'. 
Rav Kook had dus een diep begrip voor het sartriaanse begrip der 'vuile 
handen'. Wie het huidige Israël beoordeelt, dient steeds te beseffen, dat 
hier 'Luftjuden' tot 'Bodenjuden' geworden zijn. Het leven van alle dag 
eist duizenden compromissen, die men in de diaspora niet kende. Moeten 
bijvoorbeeld de vuren der continu-bedrijven voor de sabbat gedoofd 
worden? 
Het is begrijpelijk, dat de concrete situatie tot allerlei emotionele conflic
ten leidt. Om slechts een paar te noemen: de huwelijkswetgeving, de op
voed.ing, het onderwijs, dienstplicht voor meisjes, rijden op de sabbat, li
berale synagogen, diplomatieke betrekkingen met Duitsland, ,de Arabi
sche vluchtelingen, antisemitisme in Rusland en Amerika, seotie op licha
men, kosjere restaurants, schepen, vliegtuigen, de toelaatbaarheid van 
zending en missie, het probleem Nesj Ammiem, enzovoort, enzovoort. Is
raël zou Israël niet zijn, als daarover niet hartstochtelijk gediscussieerd 
werd. Maar ook deze diepgaande meningsverschillen beleeft men in ve
lerlei opzicht als positief. Men heeft het gevoel weer thuis te zijn. 
Men vergist zich echter als men zou denken, dat hier slechts gerede
twist wordt. Er ontstaan wel degelijk soms oplossingen, die voor alle 
partijen aanvaardbaar zijn, en men blijft zoeken naar verzoening, zonder 
het eigen beginsel te hoeven verloochenen. 
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En van tijd tot tijd klinkt ook in onze tijd een profetisch geluid. In de 
thora lezen we, dat de profeet Nathan naar David gaat, als hij zich aan 
Bethseba bezondigd heeft. Zo ging ook in onze tijd een Nathan naar een 
David en wel de dichter Nathan Alterman naar David ben Gurion. Als 
redacteur van Ha Davar schreef hij ook een .satirische rubriek ·'Toer 
Sjevii' ('De Zevende Kolom'). Daarin hekelde hij in een gedicht ook het 
optreden der Israëlische soldaten, die zonder noodzaak in de oorlog Ara
bieren gedood hadden (en dat nog wel op bevel van hogerhand). Hij 
noemde hen moordenaars en bepleitte rechtbanken te velde in plaats van 
oorlogsonderscheidingen. David ben Gurion liet Nathan Alterman bij 
zich komen en zei: 'Uw kolom is sterker dan duizend kolonnes'. Hij liet 
het gedicht van Alterman in honderdduizend exemplaren onder de man
schappen verspreiden. 

Dat dit heilige ernst was bleek toen later een krijgsraad een officier en 
twee soldaten tot zeer zware .straffen (van 12 tot 14 jaar!), veroordeel
de, omdat ze op Arabische vrouwen en kinderen geschoten hadden. Een 
beroep op het bevel tot schieten (anders waren ze zelf doodgeschoten!) 
werd door de krijgsraad verworpen, omdat in Israël niet geldt, dat 
'Befehl ist Befehl', ook niet in oorlog. Het argument, dat men anders 
zelf zou gedood worden, werd weerlegd met de talmoedische vraag: 'Is 
jouw bloed dan roder dan het hunne?' Zou één krijgsraad ter wereld zo 
geoordeeld hebben over soldaten, die in oorlogstijd het bevel van hun 
overste opvolgden? 
Voor de joodse mens - waar hij ook woont - is het gebeuren in Israël 
iets wat hem raakt in iedere vezel. Ook als hij niet thora-getrouw is, ver
trouwt hij 'ergens' op de Rots van Israël. Als de Egyptenaren dreigen 
de joden in de Rode Zee te werpen, antwoordde Ben Gurion: 'Dan zul
len de golven zich weer splijten.' Daarbij bracht hij het woord van 
Chaim Weizmann in praktijk: 'In Israël is een realist, iemand die in won
deren gelooft.' 
Het joodse volk heeft niet alleen de herleving van de nationale eenheid 
meegemaakt, maar ook de herleving van zijn taal. Het was één man, 
Eliezer ben Jehoeda, die met deze renaissance begon. Weldra volgden 
anderen, en nu spreken meer dan een miljoen mensen weer Hebreeuws. 
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DE STAAT ISRAEL IN DE JOODSE BELEVENISWERELD 

George Mikes zegt hierover: 'Overal elders ontstond een groot literair 
werk uit de taal van het volk, hier ontstond de taal van het volk uit 
een groot literair werk, de bijbel'. 
Het heeH vele oude profetieën in vervulling zien gaan. Voor de derde 
maal is het uit de ballingschap teruggekeerd. Daarom stapte een Jemeni
tische sjeik moedig in een vliegtuig, dat de Jemenieten moest terugbren
gen (na 3000 jaar!) met de woorden: 'Er staat immers geschreven, op 
arendsvleugelen zal ik u naar Zion terugvoeren.' 
En nu staat de Amerikaanse Israëli naast de zwarte Jemeniet en wach
ten er samen op de bus naar Tiberias. (Wie weet wel bij de halte: 'de 
berg der zaligpredikingen' of 'de bron van Maria Magdalena!') Hun 
kinderen zullen misschien met elkaar huwen (3000 jaar verschil in civi
lisatie, maar één in traditie!), en zo vormt zich in Israël een nieuw type 
mens, de nieuwe jood. Ook dat is een wonder. 
De oude talmoedist bestudeert in Mea Sjeariem de oude geschriften, of 
hij nog in Roemenië woont. Maar zijn kleinzoon, glimlacht er om, hij 
heeft met de ,traditie gebroken, en studeert atoomfysica aan de Techni
sche Hogeschool te Haifa. Echter niet in het Engels of Roemeens, maar 
in hetzelfde Hebreeuws, dat zijn grootvader leest in de thora. En daar
om noemt hij elektriciteit chasjmal, wat hij ontleent aan het visioen van 
Ezechiël (1 : 4: glans). Voortzetting der traditie of niet? 
Het is dit paradoxale in het fenomeen van de nieuwe (is: oude) staat, 
dat ook voor de niet-jood zo fascinerend is. Het is zoals David Catara
v,is het gezegd heeft: 'Gedurende eeuwen was Israël voor iedereen, voor 
u en voor mij, een volk en soms zelfs minder dan dat, een religie en 
soms zelfs meer dan dat, een obsessie. Iets dat men niet wist te definië
ren of te plaatsen in de tijd of in de ruimte. Het is - sinds 15 mei 1948 
- een land. Het is ook een land. Het ,is wederom een land, maar niet 
alleen een land; het is een nieuw land, maar dat is niet louter een land. 
Want al het overige: het volk, de religie, de obsessie, het onbepaalde en 
onbepaalbare, het Israël dat buiten alle categorieën valt, blijft voortbe
staan. Het volk Israël bevindt zich niet geheel in de Staat Israël, en in 
plaats van één Israël heeft de wereld er nu twee. Maar het tweede Is
raël beantwoordt ten minste aan de eisen van geschiedenis, aardrijks
kunde, economische politiek en journalistiek. Men weet waar het ligt. 
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WENDING 

Tenminste, men denkt het te weten. Want ,indien het onbepaalbare Is
raël gedurende eeuwen een merkwaardig lot heeft gehad, het schijnt dat 
het nieuwe, bepaalbare Israël ook hard op weg is, een merkwaardig lot 
te leren kennen. Of liever gezegd, het heeft het al.' 
Het merkwaardige lot is begonnen. En zo ontmoeten elkaar op het snij
punt van drie continenten, joden uit meer dan 70 volkeren, met ver
schillende talen en levensopvattingen. Zo ontmoeten elkaar de feodale 
wereld van Ethiopië en de moderne techniek van het Westen. Zo ont
moeten elkaar witte, zwarte en gele joden. 
De harp wordt weer van de wilgen genomen. (Men zet de Babylonische 
muziek voort, dus uit de vorige ballingschap!) De roos van Jericho bloeit 
in de woestijn. En de ontboste grond wordt weer bebost. De wijnrank 
groeit weer op de Karmel, de wijngaard des Heren, Bedoeïenen slaan 
hun tent op naast de huizen in Loed, waar de vliegtuigen van de ELAL 

op- en neerstijgen. Hoe kan één geslacht dit alles verwerken? En waar 
gaat het heen? 
De thora-gelovige jood die door het land reist, hoort om zich heen de 
stem der eeuwen. Hij ontdekt in Beer-Sjewa, de hoofdstad van de Negev, 
opnieuw - met Abraham en Elijahoe - ,dat God één is, de Onzichtbare 
die zich in de woestijn ('de tuin van Allah') openbaart. Hij schreeuwt 
met David in de bergen van Judea (als hij de kapotgeschoten tanks ziet) 
naar de God, die in de hoogte zetelt: 'Uit de diepten heb ik U geroepen.' 
Hij ziet in Jeruzalem vrij naar alle kanten en begrijpt, waarom de pro
feet David Jeruzalem 'de stad met de verre visioenen' noemde. Hij be
leeft in de stilte van Safed het mystieke heimwee der Chassieden. Hij 
ervaart aan de Dode Zee het landschap van het begin der schepping en 
in Tiberias de idylle van het einde der tijden ('Als ,de Messias komt, 
komt hij in Tiberias 40 jaar eerder'). Daar ziet hij rabbi Akiba, Jezus de 
apostelen en Maimonides weer wandelen langs de oever van het meer 
van Galilea. En 's avonds flanerend langs de Middellandse Zee (in Tel
Aviv of Herzlja) hoort hij de roeach waaien over de wateren, en hoort 
hij een stem, die het licht uit de duisternis oproept, die het licht dag 
noemt en de duisternis nacht. Zo was het, zo is het, zo zal het zijn ... 
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WENDING 
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