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TEN GELEIDE VAN PROF.DR. G.H. TER SCHEGGET 

De lezer heeft een boek voor zich genomen, dat ik met veel be
langstelling en met vreugde heb gelezen. Het is een even toegan
kelijk als leerrijk verhaal over het theologisch denken en spre
ken van ds. K.H. Kroon, eertijds predikant voor het gesprek 
met Israël in Amsterdam. In het bijzonder gaat het boek in op 
wat deze charismatische voorganger zo intens heeft bezigge
houden: Israël, het volk aan welks geschiedenis en lot Gods 
weg met de wereld valt af te lezen, het volk, geroepen en verko
ren om te midden van andere, vaak vijandige volkeren gestalte 
te zijn van wat God met de wereld voorheeft. Wat mij als jon
gere vriend van Kroon (die in 1983 op negenenzeventig-jarige 
leeftijd overleed) opvalt, is hoe goed de schrijver zich in 
Kroons eigensoortige, bepaald niet geijkte gedachtenwereld 
heeft ingewerkt en ingeleefd, zodat hij met veel vreugde van 
ontdekking en herkenning over hem schrijven kan. En dat ter
wijl hij hem maar eenmaal van verre heeft aanschouwd en ge
hoord. Voor wie in het onderwerp, waardoor Kroon een leven
lang bezield werd, geïnteresseerd is, is dit geschrift een goede 
gids. Ik ben overtuigd, dat de lezer er enkele leerzame uren mee 
zal kunnen doorbrengen! 

Onze auteur heeft de moeite genomen alles op te zoeken, wat 
Kroon door de jaren heen in her en der verspreide artikelen 
heeft neergelegd. Hij heeft het allemaal gelezen en er de rode 
draad uitgehaald. Het slaat mij met zoete verwondering hoe
veel er zodoende kon worden vastgehouden, waarvan ik vrees
de, dat het na Kroons dood in vergetelheid zou geraken. Kroon 
was immers vooral een boeiend, improviserend verteller, een 
meester in de causerie. Hij was een zo eigenzinnig en verwoed 
denker, een zo dynamische geest, dat hij heel moeilijk tot een 
afgeronde vorm kon komen. Hij bleef in beweging. Moest hij 
zich voorbereiden op een lezing, dan bleef hij altijd ergens ste
ken. Als hij de lezing.kwam houden, leek het er op , dat hij zijn 
studie in het openbaar voortzette. Hij deed zijn tas open en 
haalde er stapels boeken uit, die hij stuk voor stuk opsloeg en 
om zich heen legde. Vervolgens begon hij , aanvankelijk aarze
lend, hakkelend soms, te praten, maar in de voortgang, gegre-



pen door zijn onderwerp, sloeg hij al spoedig taal van grote 
zeggingskracht uit, terwijl zijn stem aan sonoriteit won. Soms 
was er iemand met een taperecorder, die zo 'n gebeuren vastleg
de. Meestal echter zeiden de hoorders achteraf tegen elkaar: dit 
had toch moeten worden vastgehouden, opgeschreven, uitgege
ven. Maar de happening was alweer voorbij! 

Kroon was de virtuoos van de levende stem. Voor ieder, die 
hem in de kerk ooit zijn eigen vertalingen van bijbelgedeelten 
heeft horen voordragen, is dit onvergetelijk. Je werd tijdge
noot van de oude schrijver; het was of hij zelf direct tot je 
sprak. Zijn verlangen, zijn angst, zijn hoop , zijn vreugde en 
zijn toorn kwamen je zo nabij , dat alle afstand van tijd, ruim
te, cultuur wegviel. Ik vertel dit omdat Jurgen van den Herik 
hierover niet schrijft, niet schrijven kan. Des te meer echter 
komt hem onze erkentelijkheid toe, want hij heeft gehoor gege
ven aan de oude vermaning van de auteur van de Hebreeën
brief: Houdt uw voorgangers in gedachtenis, die het Woord 
van God tot u hebben gesproken. Zo heeft hij Kroon bewaard 
voor de sombere voorspellingen van sommigen van zijn vrien
den: ze zullen wat je zegt wegwuiven, omdat ze het allang me
nen te weten. Kroon maakte het zijn opponenten inderdaad te 
gemakkelijk door zijn waardevolle gedachten niet systematisch 
en gefundeerd in een bredere publikatie uit te werken. Zijn gro
te boek over Paulus bleef een plan, dat hij vele jaren heeft ge
koesterd, maar nooit uitgevoerd. De schade van dit uitstel, dat 
afstel werd, wordt nu, gelukkig, enigszins beperkt door Van 
den Heriks bijdrage. Het is een goed ding dat jongeren Kroons 
werk ontdekten en beginnen te verkennen. Ik denk dat Jurgen 
van den Herik niet de enige zal blijven. Er zullen er meer vol
gen. Wat hij ons aanbiedt mag er intussen wezen. 



WOORD VOORAF 

Dit boek gaat over dominee Kroon. Hoewel Kroon zeker geen 
onbekende is, wordt zijn naam toch niet vaak genoemd. Dat is 
vreemd, want hij heeft zich zeer nadrukkelijk beziggehouden 
met het "Israël-vraagstuk", zoals men dat wel noemt. Hij heeft 
daar ook zo het een en ander over gepubliceerd. In dit boek wil 
ik hem aan het woord laten. Dat lijkt me namelijk uiterst zin
vol, vooral nu de discussie opnieuw behoorlijk in de belangstel
ling is geraakt, en de suggestie een beetje bestaat alsof er geen 
mensen zijn geweest die daarover al zo het een en ander hebben 
gezegd. Wie mee wil spreken, moet goed weten dat hij zich in 
een bestaand gesprek mengt! Eén van die sprekers, mensen die 
iets te zeggen hebben, is al heel lang dominee K .H. Kroon. H . 
de Nie heeft in 1970 van Kroon gezegd: "Hi j heeft het anderen 
te gemakkelijk gemaakt te menen allang te weten wat hij te zeg
gen heeft en het met een handomdraai van tafel te kunnen ve
gen. Ik waag het te betwijfelen of ze het weten." Met die waar
schuwing in mijn achterhoofd heb ik geschreven wat ik ge
schreven heb. Daarbij zoveel mogelijk Kroon zelf aan het 
woord te laten, leek me om twee redenen zinvol. Ten eerste 
geldt de waarschuwing van H . de Nie, die mijns inziens mede 
daarmee samenhangt dat Kroon meer een spreker dan een 
schrijver was, en er dus niet erg veel van zijn werk in boekvorm 
is gepubliceerd. Ten tweede omdat er, hoewel we in Nederland 
theologisch gezien "in de provincie leven", ten aanzien van de 
dialectische theologie in die provincie een zodanig sterke theo
logische traditie aanwezig is, dat het goed is om die theologen 
aan het woord te laten. En aan het woord te laten! En zeker als 
zo iemand werkelijk een voorganger is, iemand die ons voor
gaat op de weg van de theologie, iemand die ons nog altijd ver 
vooruit is . . . 

Jurgen van den Herik 





HOOFDSTUK 1 BIOGRAFISCH GEDEELTE 

1.1. Hersteld Verband 

In een artikel over Karl Barth als verzetsman, kerkvader en 
dogmaticus, verschenen in De Groene Amsterdammer ter gele
genheid van Barths zeventigste verjaardag, schrijft Kroon: "10 
Mei (1886) werd hij geboren, d.w.z. juist op die da tum, waarop 
ons land in 1940 overvallen werd!" Zo 'n uitspraak is typerend 
voor Kroon. Zelf is hij op een niet minder gedenkwaardige da
tum, 5 mei 1904, in Hengelo geboren. De oorlog heeft op hem 
een diepe indruk achtergelaten, in theologicis! De manier waar
op hij in die jaren met het "raadsel van de jodenhaa t" is gecon
fronteerd geraakt, heeft zijn manier van theologiebeoefening 
tot het einde toe bepaald, en in het bijzonder zijn spreken over 
Israël. Hij vestigde de aandacht op Barth, die erop gewezen 
heeft, dat het jodenvraagstuk geen rassenvraagstuk, maar een 
centraal theologisch vraagstuk i s . " 

Kroon komt uit een gereformeerd gezin. Al op de gerefor
meerde jongelingsvereniging is hij gevormd door de manier 
waarop daar de bijbel werd uitgelegd. Hiermee kon hij op het 
humanistische gymnasium in Hengelo slecht uit de voeten. Al 
gauw kreeg hij "allerlei puzzels met schriftgezag en evolutieleer 
en dat soort d ingen" . 2 ) 

Hoewel van gereformeerde komaf, heeft er tijdens zijn jeugd 
thuis nooit een anti-socialistische sfeer geheerst. Zijn vader was 
wel geneigd allerlei denkbeelden uit socialistische kringen af te 
wijzen, maar zijn moeder "had daar , in aanleg althans, meer 
feeling voor. Evenzo een van haar broers, (...) die communist 
was" . Met hem heeft Kroon als jongen uitvoerige gesprekken 
gehad over allerlei onderwerpen. 

Het is dan ook een "bonte achtergrond" waarmee Kroon in 
1924 theologie is gaan studeren aan de Vrije Universiteit te Am
sterdam, helemaal niet uit roeping of zoiets, maar omdat hij 
vragen had, die je als gereformeerde jongeling, tegelijk leerling 
van een humanistisch gymnasium, opdoet . Problemen van his
torische kritiek en gereformeerd bijbelgeloof hielden hem toen 
zeer bezig. Al snel kreeg hij daar in de gaten dat er een geding 
gaande was rondom een zekere dr . J .G . Geelkerken, "een Am-



sterdamse predikant, die niet geloofde dat de slang in het para
dijs zintuiglijk waarneembaar had gesproken". 

In 1951 schrijft hij in De Groene Amsterdammer over deze 
"twist rondom het boek der boeken" . Daarin plaatst hij dit 
kerkelijke conflict, dat "ons allen wat vreemd en splinterig" 
aandoet , 3 ' en dat zich afspeelde in de turbulente periode tussen 
twee wereldoorlogen, waarin van alle kanten "reeds de samen
balling der fatale krachten in Duitsland voelbaar werd" , op een 
interessante manier in een veel breder kader. Hij stelt daar , dat 
wat zich in dat kerkelijke conflict op veel te beperkte schaal 
openbaarde, namelijk de noodzaak tot een grondige schoon
maak wat betreft onze bijbelbeschouwing, een kernpunt blijft, 
dat we in ons land niet kwijt kunnen raken en ook niet mogen 
raken. Wat in Genesis wordt verkondigd, namelijk dat God 
niet allereerst met de kosmos tégen de mens, maar eerder met 
de mens tégen de kosmos solidair is, behoort volgens Kroon 
weer te worden tot "het geestelijk arsenaal van ons Nederland
se humanisme" . Hij wijst erop, dat het één van de gebreken in 
de geschiedenis van de vrijheidsstrijd in de 16 e eeuw is geweest, 
dat men toen wel de Griekse en Romeinse Oudheid tot grond
slag voor de "klassieke" opleiding op de scholen heeft ge
maakt , maar de "Israëlitische" klassieken daarentegen helaas 
overliet aan de "kerkeli jke" interesse. "Waren toen niet alleen 
en allereerst het Latijn en Grieks ingevoerd op de scholen, 
maar ook en vóór alle dingen het Hebreeuws, dan zou er een 
immer lavende bron van een nog geheel ander 'humanisme ' 
ontsloten zijn, die nu nog steeds voor velen een gesloten boek 
i s . " 

Later zullen we op de wijze waarop Kroon in dit artikel over 
"humanisme" spreekt nog terugkomen, wanneer we het zullen 
hebben over zijn boek over het humanisme. Nu is allereerst van 
belang dat duidelijk wordt hoe fundamenteel deze kwestie 
rondoih Geelkerken voor Kroon is geweest. 

Nadat veel studenten, die destijds de zijde van Geelkerken 
kozen, weer terugkrabbelden en zich neerlegden bij de synoda
le uitspraak, 4 ' keerde Kroon de theologiestudie de rug toe en 
keerde terug naar Hengelo, "kotsmisselijk van de hele troep en 
laaiend van woede" . In het artikel "Hereniging en herinne
ring" schrijft hij later, vlak na de oorlog: "Wat is er al gebeurd 
sinds de avond, waarop ik met een hele schare studenten van de 
V.U. in de Sophialaan stond en Geelkerken ontroerd de toe-



spraak van één onzer beantwoordde en 'onder Gods sterrenhe
mel' (nog hoor ik het hem zeggen) de belofte van standvastigheid 
aflegde. Wat vreemd is alles gegaan. Ik - die niet eens zo enthou
siast was en vond, dat hij zich nog veel te veel op het terrein van 
de Assense theologie liet lokken in zijn antwoorden - kwam in 
het H.V. (Hersteld Verband) terecht, terwijl de meesten der en
thousiastelingen van die avond bleven waar ze waren." 

N . Stufkens, maar ook en vooral ds. J . J . Buskes hebben hem 
overgehaald om toch vooral met de theologie door te gaan. Zo 
is hij toch weer theologie gaan studeren, maar nu in Utrecht. 
Hij is daar opnieuw begonnen in 1927. Helemaal opnieuw be
gonnen, want de tentamens die hij aan de V.U. had behaald 
waren niet geldig in Utrecht. In 1930 legt hij het kandidaatsexa
men af en het jaar daarop is hij "Candidaat tot den Heiligen 
Dienst" in de Gereformeerde Kerken in Hersteld Verband. Dat 
duurt even, want pas in 1934 wordt hij predikant te Andijk, na 
eerst hulpprediker te zijn geweest in Tienhoven-Utrecht en in 
Leiden-Noordwijk, waar hij later weer zou terugkeren, maar 
dan als dominee. 

Al vroeg maakte Kroon kennis met de theologie van Karl 
Barth. Allereerst via een brochure van Max Strauch, "Die 
Theologie Karl Bar ths" , later via het lezen van Barth zelf. Het 
eerste dat hij van Barth las was de verzameling opstellen "Das 
Wort Gottes und die Theologie", waarin het opstel "Die neue 
Welt in der Bibel" hem het meest fascineerde. Vooral de bro
chure van Strauch maakte duidelijk dat het mogelijk was op 
een andere manier te theologiseren dan aan de V.U. gewoon 
was, zonder nu direct vrijzinnig te zijn in de traditionele zin van 
het woord. 

De gebeurtenissen aan de V.U. rondom Geelkerken hebben 
in belangrijke mate de manier waarop Kroon Barth is gaan le
zen beïnvloed. "Assen" en de kennismaking met Barth vielen 
zozeer samen, dat een onlosmakelijke samenhang is ontstaan, 
die overigens voor velen in het Hersteld Verband gegolden 
heeft. Later zegt Kroon hierover: in het Hersteld Verband 
hadden wij de verwaande mening dat wij Barth het best van al
lemaal begrepen; wij waren immers ook van die jongens die los 
wilden komen van zo 'n vroom milieu. Ik werd dan ook zeer 
verkwikt door zijn hele behandeling van de leer aangaande de 
Heilige Schrift; dat was natuurlijk het neuralgische punt waar
mee wij waren begonnen." 5 ' 



Ook op het gesprek met Karl Barth komen we nog uitgebreid 
terug in het derde hoofdstuk. Eerst zijn we nu toe aan een derde 
factor van belang naast "Assen" en " B a r t h " , en wel de zoge
naamde Lunterse Kring. Het verzet heeft namelijk een belang
rijke rol in het leven van Kroon gespeeld. Tot 1942 heeft Kroon 
tot het H.V. behoord en heeft hij dus het verzet van hieruit le
ren kennen en eraan meegedaan. De Lunterse Kring bestond uit 
predikanten en gemeenteleden uit de Hervormde Kerk, de Ge
reformeerde Kerken in Hersteld Verband en enkelen uit de Ge
reformeerde Kerken. Sommigen van hen, waaronder Kroon 
zelf, hadden vóór de oorlog reeds jarenlang contact gehad met 
leidende figuren uit de Bekennende Kirche. 6 ) De verklaringen 
van de Barmer Synode hadden veel aandacht getrokken in ons 
land. Een officiële kerkelijke adhesiebetuiging kwam echter al
leen van de Gereformeerde Kerken in Hersteld Verband. 7 1 

In een tijd dat nog niet veel mensen in ons land de ernst van 
de dreigende jodenvervolging inzagen, werd door deze kleine 
kring van gemeenteleden en predikanten het gevaar scherp ge
zien en nadrukkelijk genoemd. Het contact met de Bekennende 
Kirche en het meeleven met de Duitse kerkstrijd hadden hen 
waakzaam gemaakt. Wanneer de Lunterse Kring augustus 1940 
een brief schrijft aan de door de synode van de Hervormde 
Kerk ingestelde commissie "Kerkelijk Overleg", 8 ' blijkt er nog 
een verbijsterende reserve te bestaan in de kringen van de syno
de om zich uit te spreken tegen het kwaad van het anti-semitis-
me. Omdat het zo lag, besloot men in de Lunterse Kring gere
geld bijeen te komen om de dingen in de gaten te houden, maar 
vooral om elkaar wakker te houden en te proberen een geest 
van verzet in de kerken wakker te roepen door middel van aller
lei illegaal verspreide geschriften, zoals: Bijna te laat; Ons Kind 
in Gevaar; Betere Weerstand; Gesprek in bezet Gebied; Geloof 
en Leven; Wat wij wel en wat wij niet geloven; Volk van Dren
the, kiest nu! 

Wat deze groep bewoog was volgens Kroon "een besef dat 
het in 'Christelijk Nederland' bijna te laat was en dat er behal
ve en onder 't groeiende nationale verzet een betere weerstand 
moest zijn om het in dit lijden, dat onafwendbaar komen zou, 
uit te houden en er door te komen" . "He t eigenlijke daadwer
kelijke verzet geschiedde en moest immers geschieden op de 
kansel, in de gemeenten en onder het volk. Onze taak was 
slechts een s t imulerende." 9 ' 



Elke keer opnieuw blijkt het noodzakelijk om binnen de 
kerk als een onafhankelijke kleine groep bezig te zijn. Dat 
roept overigens wel vragen op . In juli 1942 smokkelt Hebe 
Kohlbrugge, lid van de kring, een brief met vragen naar Karl 
Barth en ze brengt ook de brief waarin Barth antwoord geeft 
weer mee terug. Kroon vertaalde de brief in het Nederlands en 
zorgde voor de uitgave ervan. In de eerste drie nummers van de 
eerste jaargang van In de Waagschaal wordt de brief afgedrukt 
met een inleidend woord van Kroon, die de brief een van de be
langrijkste documenten uit het kerkelijk verzet noemt. Op de 
vraag aan Barth, of een groep kerkleden haar meningen en ei
sen, die verder reiken dan de uitspraken van de officiële kerke
lijke leiding, publiceren kan zonder gevaar voor een schisma, 
antwoordt Barth met een krachtig " j a " ! Van de officiële kerke
lijke instanties zijn volgens Barth slechts niet-krachtige en niet 
geheel bindende beslissingen te verwachten, omdat de kerk, be
halve aan het evangelie, ook altijd aan die dingen pleegt te den
ken die met een instituut samenhangen. Daarom heeft de kerk 
zo een voorhoede nodig die de verantwoordelijkheid op zich 
neemt om kerkelijke vraagstukken zelfstandig te onderzoeken 
en op te werpen en zo de kerk te controleren en een zekere con
currentie aan te doen. "Schismatiek kan deze activiteit niet 
worden wanneer en voor zolang zij harerzijds ernstig op de in
nerlijke eenheid en het behoud der kerk gericht i s . " 

Theologie behoort het leven te verhelderen, goede theologie 
althans behoort dat te doen. Valse theologie verheldert niets, 
behalve dan voor diegenen met een scherpe blik, die ontdekken 
dat onrecht erdoor wordt gelegaliseerd. In de theologie van 
Kroon kun j e op vele plaatsen duidelijk maken dat hij zo 'n 
scherpe blik had. Een van die plaatsen is de kwestie van de 
doop. 

In de oorlog kreeg hij namelijk te maken met de vraag of je 
joden wel of niet moest dopen om hen te redden. Kroon zei: 
"Niet dopen, maar wel verklaren dat ze gedoopt zijn, met een 
vals doopbriefje en a l . " 

Dr. J. Koopmans, bij wie Kroon, na zijn overgang naar de 
Nederlandse Hervormde Kerk in 1942, hulpprediker is geweest, 
vond dat eigenlijk niet geoorloofd, waarop Kroon vroeg: 
"Sinds wanneer is doopinkt heiliger dan de toonbroden?" 
Voor Kroon heeft de kwestie van het dopen van joden in de 
oorlog duidelijk gemaakt hoezeer alleen al de praktijk van de 



christelijke doop nalatigheid kan betekenen jegens de joden. 
Hij schrijft daarover een scherp en emotioneel artikel in In de 
Waagschaal, getiteld: "Jodenrazzia 20 juni 1943" , 1 0 ) dat 18 
juni 1948 op de voorpagina verschijnt, precies vijf jaar na da to . 
"He t antisemitisme, de zonde tegen de Heilige Geest bij uit
stek, heeft ons volk in zijn greep gehad en wij hebben er ons 
maar betrekkelijk weinig effectief tegen kunnen verweren." 
" . . . laat ons het Zondag 20 juni aan de gemeenten zeggen, dat 
wij in een christelijk, gedoopt Europa leven, waarin de Joden 
telkens weer sinds het ontstaan van dit Europa vervolgd zijn. 
Laten wij het onze kinderen op school vertellen, opdat zij de 
romantiek der christelijke middeleeuwen kwijtraken en althans 
enigermate gewapend mogen worden tegen de antisemitische 
pest . . ." De gedoopte joden werden, als waren het acceptabeler 
Nederlanders, met meer consideratie behandeld. Vlak voordat 
juni 1943 aanbrak waren de gedoopte joden apart naar Wester-
bork vertrokken en leefden daar als een aparte gemeenschap. 
De doop erkend door de Vorst van deze wereld. "Voelen wij 
hoe afgrijselijk deze situatie is geweest?" vraagt Kroon. "Ons 
gedrag jegens de Joden, onze gedachten over hen en ons hande
len met hen is de beslissende toetssteen óf wij iets van de werke
lijke betekenis van de doop hebben verstaan dan wel met doop 
en al in handen van de duivel zijn geraakt ." Een paar jaar eer-
der" ) schreef Kroon in hetzelfde blad: "Zolang de kerk de 
schuld nog niet kwijt is van het met haar eigen toelating con
centreren van gedoopte Joden in een Duits jodenkamp, moet 
zij onder andere eerst andere dingen doen dan zich allereerst 
bezig te houden (...) met een waarschuwing tegen een opper
vlakkig en opportunistisch gebruik van de H. Doop door Jo
den . " De kerk doopt immers alles wat in het doophuis komt, 
dat wil zeggen, alles wat aan geboren en getogen heiden-kinde
ren in het doophuis komt en dat levert volgens Kroon een min
stens even groot gevaar voor oppervlakkigheid ten aanzien van 
de heiligheden Gods op als de doop van joden. 

De waarschuwing aan het eind van het artikel van 18 juni 
1948 laat Kroon in de jaren daarna nog vele malen horen: 
"Niet het atheïsme, maar het antisemitisme vormt de huidige 
grote bedreiging voor Kerk en volk ." 

Nog één ding van belang in deze periode dat van invloed is 
geweest op ds. Kroon dient hier te worden vermeld. Aan het 
eind van de jaren '30 hield K.H. Miskotte in Haarlem, waar hij 



toen predikant was, een aantal lezingen, die min of meer ten 
grondslag hadden gelegen aan zijn boek "Het Wezen der Jood
se Religie" (1932). De eerste lezing begon met het raadsel van 
de jodenhaat . Kroon is daar verschillende keren naar toe ge
reisd. Hij vertelt: "Die lezingen hebben een onuitwisbare in
druk op mij gemaakt. De nationaal-socialistische jodenvervol
gingen en het zionistische verzet daartegen deden mij inzien dat 
de bijbel, het Boek van Israël, een joods boek is. Dat hoorde je 
op de universiteit op geen enkele manier, noch in Amsterdam, 
(...) noch in Utrecht ." Het antisemitisme en het vervolgen van 
de joden, en dus niet een theoretische bezinning in eerste in
stantie, hebben Kroon op dit spoor gezet. Dit alles had voor 
Kroon vooral een praktische betekenis. In een interview, uitge
zonden door IKON-radio in 1976, vertelt Kroon, dat hij zijn 
catechisanten die vraag gewoon rechtstreeks stelde, en zijn ca
techese begon met: " W a t is er met de joden aan de hand in 
Duitsland? En wat zijn j o d e n ? " 

In dat zelfde interview, waarin Kroon nog eens duidelijk 
maakt hoe bijvoorbeeld zijn interpretatie van Paulus afhanke
lijk is van zijn ervaringen in de bezettingstijd en wat daaraan 
vooraf ging, de ontwikkeling van het nazisme in Duitsland, 
vertelt hij van twee herinneringen. Op de manier waarop 
Kroon Paulus las, komen we later nog terug. De eerste herinne
ring die Kroon noemt, zijn zijn gesprekken met Meuzelaar, die 
op Paulus promoveerde met een boek dat getiteld is: Der Leib 
des Messias. Ten tweede noemt Kroon, en daar wil ik vooral op 
wijzen omdat Kroon het, voor zover ik kan zien, alleen hier ter 
sprake brengt, een opstel van Abel Herzberg van vlak na de 
oorlog, dat getiteld was: "De vervolgde en de niet-vervolgde". 
Dit opstel heeft geweldig veel indruk op Kroon gemaakt, om
dat Herzberg er daarin op gewezen heeft, dat ook zonder dat je 
van morele of andere schuld kunt spreken, het lót dat iemand 
treft - de een wordt vervolgd en de ander niet - een beslissende 
betekenis heeft. Herzberg wees er op dat dat het verschil was 
tussen joden en niet-joden in die situatie. Kroon vertelt: " . . .he t 
is natuurlijk een vreselijke toestand geweest. Ik herinner me 
ook nog dat ik hier duidelijk hoorde, hier op de Stadionweg: 
'De joden moeten zich op het trottoir verzamelen en de niet-jo
den moeten thuis blijven.' Dus dat opstel las ik gewoon met 
ogen en oren die dat gezien hadden . " 

We kunnen nu deze paragraaf, waarin we die factoren heb-



ben beschreven die van belang zijn voor het verstaan van 
Kroons spreken over Israël, afsluiten met een opmerking uit 
Blijvend Verzet: "Enigszins schematisch kan ik zeggen: Barth 
heeft mij bij de theologie weten te houden, de politiek heeft mij 
de ogen geopend voor wat werd genoemd 'het joodse vraag
stuk' en in samenhang met dat alles is het Miskotte geweest die 
het sterkst mijn bestaan als theoloog heeft gestempeld." 

1.2. Redacteur van In de Waagschaal 

In 1942 maakte Kroon de overgang naar de Hervormde Kerk, 
een jaar eerder dan ds. Buskes en vier jaar eerder dan de rest 
van het Hersteld Verband. Hij werd eerst hulpprediker bij 
Koopmans en van eind 1945 af was hij als opvolger van G. 
Oorthuys predikant van de varende gemeente. 

Vanaf het ontstaan van In de Waagschaal maakte Kroon 
deel uit van de redactie van het blad. Hij schrijft hierin vele ar
tikelen. Kroon heeft nooit veel boeken geschreven, maar dat 
betekent niet dat hij niet veel geschreven zou hebben. Uit de bi
bliografie blijkt dat bijna alles wat Kroon geschreven heeft is 
verschenen in de vorm van artikelen. 

Er zijn verschillen aan te geven in de thema ' s , die in de arti
kelen aan de orde komen, die typisch zijn voor het blad waarin 
Kroon schreef. In In de Waagschaal zijn dat andere thema's 
dan in De Groene Amsterdammer. 

Kroon begint in 1945, de eerste jaargang, met een lange reeks 
artikelen over de bijbel. 

Allereerst wil Kroon erop wijzen dat de bijbel "het boek der 
prediking" is, en als zodanig in de kerk thuishoort . Omdat er 
een bijbel is, daarom is er een kerk, en niet omgekeerd! We 
moeten "niet vergeten dat de kerk niet allereerst in dienst van 
ons volk heeft te staan, maar in dienst van de Heilige Schrift, 
en alleen zo en daardoor , ons volk heeft te dienen". Niet zoveel 
mogelijk mensen moeten de bijbel gaan lezen, maar de kerk 
moet de bijbel op de rechte wijze leren verstaan. Verhelderend 
is daarbij het beeld dat Kroon in een later artikel gebruikt: Als 
kerk verkeerden en verkeren wij tegenover de bijbelschrijvers, 
de vrije en openhartige getuigen van Gods openbaring, om zo 
te zeggen in een positie als van iemand die een hele rij verschil
lende getuigen gaat verhoren. Zo iemand wil toch niet graag 



dat de getuigen blijkbaar met elkaar ruggespraak hebben ge
houden en bij voorbaat allen hetzelfde vertellen? Een verlan
gen overigens dat aan de gereformeerde schriftbeschouwers zo
als Kroon die aan de Vrije Universiteit had leren kennen, niet 
geheel vreemd was. 

Niet alleen verhelderend, maar fundamenteel is het inzicht 
van Kroon, dat het als een fatale omkeer van zaken moet wor
den beschouwd wanneer de doorsnee moderne mens het per
soonlijke bijbellezen als het eigenlijke en laatste, en de predi
king als het bijkomende, het daartoe helpende beschouwt. 
Kortweg en glashelder: in de kerk ligt niet de huisbijbel, maar 
in de huizen ligt de kerkbijbel. Al spoedig komt dan ook de ver
houding van het Oude en Nieuwe Testament aan de orde, aan
duidingen waar Kroon theologisch veel bezwaar tegen heeft ge
had en die hij later ook zorgvuldig vermijdt. In een van de arti
kelen, "De eigenlijke Schrift" getiteld, legt Kroon verband tus
sen saecularisatie en het "zonderlinge misverstand", als zou het 
Oude Testament slechts een voorbereidend en niet onmisbaar 
boek zijn. De vervulling waar het Nieuwe Testament over 
spreekt is voor Kroon niet een verbetering of vervanging van de 
beloften Gods. Het is zeker niet de opheffing van die beloften 
en van de door die beloften ontstane situatie van verwachting 
waarover het Oude Testament spreekt! Met vervulling wordt 
bedoeld dat in Jezus Christus een vervulde belofte, een volledig 
geldig geworden verwachting is aangebroken. Het "n ieuwe" 
van het Nieuwe Testament bestaat hierin, dat het Oude Testa
ment met nieuwe, eeuwige kracht in werking is getreden. Tegen 
deze achtergrond ziet Kroon het als een teken van heidense ver
vlakking van het christelijke, dat is: het Messiaanse geloofsbe
sef, wanneer deze verhouding tussen belofte en vervulling, en 
de verwachting die dus wordt gewekt en vervolgens versterkt, 
niet meer wordt gezien en verstaan. De verwereldlijking begint 
altijd in de kerk en eindigt in de wereld, beweert Kroon! Een 
bewering zo waar als wat, maar waarvan de waarheid toch 
maar heel langzaam tot ons begint door te dringen. Is althans te 
hopen. . . Wanneer we echter de huidige discussie over "kerk
verlating" of over "godsverlating" of over "godsverduiste
r ing", wat helemaal een slechte term is, bij Buber "geleend" en 
nogal verwrongen op onze kerkelijke situatie geplakt - wan
neer we de huidige discussie nagaan, dan heeft het er alle schijn 
van dat de oorzaak nog steeds op een of andere manier gezocht 



wordt in de wereld. En daar zou de kerk dan vervolgens last 
van hebben! 

Enkele jaren later wijst Kroon er in De Groene Amsterdam
mer opnieuw op dat de bijbel niet van de kerk kan worden los
gemaakt en als een ding op zichzelf kan worden verspreid. Dat 
bevordert volgens hem juist nog meer de onkerkelijkheid dan 
een opnieuw meeleven met de kerk. "Een actie die neerkomt op 
de suggestie 'Lees dat Boek' , lijkt mij in allerlei opzichten een 
slag in de lucht. De mensen wachten niet in de eerste plaats op 
bijbels, maar op bijbels denkende en levende medemensen - in 
navolging van Jezus Messias, het 'vleesgeworden w o o r d ' . " De 
wereld wacht niet op mensen die bijbels uitdelen, maar op men
sen die vanuit die verwachting gaan leven en meeleven. Voor 
Kroon staat vast dat Jezus Christus alleen maar op een verkeer
de heidense wijze kan worden verstaan en geprezen, wanneer 
niet voortdurend en fundamenteel wordt uitgegaan van de be
loften en verwachtingen van het Oude Testament. Kroon 
schrijft hierover een artikel genaamd "De Christus der Schrif
t en" . In hetzelfde nummer van In de Waagschaal waarin dit ar
tikel staat, schrijft hij nog een artikel en wel over het Israëli
tisch karakter van de bijbel, onder de titel: "De bijbel als ' J o 
denhoek ' . " Dat is overigens iets heel anders dan bijvoorbeeld 
een "joodse achtergrond" van het Nieuwe Testament! Heel de 
bijbel, zowel het Oude als het Nieuwe Testament is een produkt 
van de Israëlitische, van de joodse geest. Dit is een inzicht, 
waarvan Kroon vond, dat het in de kerk onvoldoende was 
doorgedrongen en in zijn volstrekte ernst en kracht beseft. 

Aan dit thema wijdt Kroon een aantal artikelen, waarin op
valt, hoezeer er voor hem een samenhang bestaat tussen de wij
ze waarop de kerk het Oude Testament verstaat enerzijds en de 
verhouding tot het joodse volk anderzijds. Het Oude Testament 
is voor de kerk "de eigenlijke Schrift welker verwachtingen en 
beloften wij steeds meer nodig hebben om waarlijk christelijk 
( = Messiaans) te leven en te sterven, en de Synagoge en de Jo
den beter te verstaan dan zij zichzelf vers taan". "Alleen zulke 
mensen, maar dan ook waarlijk al zulke mensen, die in de joden 
zichzelf herkennen", mogen geloven en weten dat Jezus een van 
hen is geworden. Kroon legt er tevens de nadruk op , dat wij ons
zelf hebben te herkennen in de spiegel van dit volk Israël om Je
zus niet alleen als gekruisigde Koning der Joden, maar veel meer 
als geboren Koning der Joden tot onze troost te aanbidden. 



Een heldere uiteenzetting van wat Kroon over de verhouding 
van het Oude Testament en het Nieuwe Testament in de eerste 
jaargangen van In de Waagschaal geschreven heeft vinden we, 
in een korte samenvattende beschrijving, in de rubriek: "Ge
sprek met den lezer", in het nummer 51 van de eerste jaargang. 
Het artikel is een antwoord op de vraag naar de betekenis van 
de komst van Christus voor de wereld, daar toch Israël, getuige 
bijvoorbeeld Psalm 23, God de Vader al zodanig kent, dat de 
komst van Christus hier niets aan toevoegen kan? Kroon begint 
zijn antwoord met op te merken dat deze vraag de kern van ons 
verstaan van de Heilige Schrift raakt . De achtergrond van deze 
vraag kan alleen gelegen zijn in de in de kerk "onhoudbare en 
(althans theoretisch) ook altijd afgewezen voorstelling (...), dat 
Christus' komst een verbetering van 'het Oude Testament ' be
tekent, zodat dus het 'Nieuwe Testament ' zg. 'hoger ' zou staan 
dan dat Oude met zijn primitieve Godsvoorstellingen enz ." Be
langrijk is de erkenning dat de God van het Oude Testament 
geen andere is dan van het Nieuwe. Voorzover hier de verhou
ding van het christendom met de godsdienst van Israël in het 
geding is, moet gesteld worden, dat het christendom per se niet 
mag worden gezien als een vervanging of verbetering van de 
godsdienst van Israël. "Integendeel betekende de komst van 
Christus juist, dat de gehele wereld nu, door het geloof in dien 
gekomen Christus, deel kreeg aan de heilsverwachting van Is
raël ." 

Ter verduidelijking een citaat uit een ander In de Waag
schaal-artikel, " De Gemeenschap der Heiligen": " D e verwach
ting door den Here in Israël verwekt, droeg verschillende trek
ken en had verschillende zijden. Israël verwachtte niet alleen de 
komst van den Messias, maar tegelijk daarmee de komst van 
een waarlijk Messiaans volk, een gemeenschap van mensen, die 
waarachtig en alleen aan dien Messias toegewijd zouden zijn. 
En die gemeenschap zou waarlijk niet alleen uit Joden bestaan, 
neen, ook heidenen zouden aan Israëls Messias toegewijd wor
den en Hem aanbidden. Kroon schreef hier vaker over. Bij
voorbeeld in artikelen als "Israëls Verwachting" en " Jobs ver
wachting", nummers 24 en 25 van de tweede jaargang. Kroon 
besluit zijn "Gesprek met den lezer" met de opmerking: "De 
consequenties hiervan na te gaan zou te veel ruimte vergen." 
En inderdaad, deze vraag naar de consequenties van de centra
le boodschap van het Nieuwe Testament, dat de door Israël 



verwachte Messias: Jezus is, en dat Jezus: die Messias is, heeft 
verder voortdurend de hele theologische arbeid van ds. Kroon 
bepaald. 

Kroon heeft in vrij korte tijd zeer veel artikelen in In de 
Waagschaal geschreven. Het voor ons onderwerp belangrijkste 
thema hebben we reeds aangeduid. In verschillende art ikelen 1 2 ' 
vinden we een aanzet tot het nadenken over en analyseren van 
het probleem van de saecularisatie. We komen er nog op terug 
bij de bespreking van "Stenen voor Stenen?" . 

Een jaar na de " D o o r b r a a k " schrijft Kroon een artikel over 
de stap van Blumhardt j r . tot het socialisme, "een 'doorbraak ' 
in de negentiende eeuw". Vóór de oprichting van de Partij van 
de Arbeid op 9 februari 1946 waren zeven Amsterdamse predi
kanten, waaronder Kroon, toegetreden tot de S .D.A.P . Zij 
hebben van die stap rekenschap afgelegd in de brochure " W a t 
bezielt z e?" . Kroon vond het "een onheilspellende gebeurtenis 
in de kerkgeschiedenis", dat "een blinde en dove kerk, midden 
in een van God vervreemde 'christelijk' geachte beschaving", 
bleef "voortgaan met een bekeringsprediking, waarachter geen 
eigen bekering der christenen, der kerk, stond, en een liefdesar-
beid, die, hoe indrukwekkend ook in onderdelen, geen begrip 
had voor recht en gerechtigheid in de wereld van kapitaal en ar
be id" . 1 3 ' Terecht typeert D. Boer deze doorbraak dan ook als 
een heel andere dan wat we in het algemeen als " d e " doorbraak 
in de Nederlandsche geschiedenis na 1945 kennen. Het gaat bij 
Kroon om een doorbraak "van boven naar beneden"! Kroon 
breekt door , niet naar de P .v .d .A , maar naar de vernederden 
en verdrukten zelf, hun sores en verlangens delend. In zijn 
boek "Openbar ing" deel 2 schrijft Kroon over de mensen die in 
de verwachting leven van de komende stad, dat zij "zitten in de 
wirwar van de historische verwikkeling waar niet is uit te ko
men. Zij konden niet theoretisch fraai onderscheiden, opsplit
sen en zo een beschouwing mogelijk maken, zij keken er tegen
aan van onder af, niet van boven" . 1 4 ' 

Overigens heeft Kroon de P .v .d .A. al willen verlaten, toen ze 
zich achter de politionele acties in Indonesië stelde. Uiteinde
lijk kwam de breuk met de part i j , toen ze zich aarzelend en wei
felend opstelde over de erkenning van de staat Israël. Later is 
Kroon meer opgeschoven in de richting van de P.v.d. A.-opstel-
ling, maar is niet weer opnieuw lid geworden. 

Aan het eind van de vijfde jaargang belooft Kroon een serie 



artikelen te wijden aan de Brits-Israël-Beweging, hoewel hij dat 
"een moeizame, in zekere zin nutteloze en onvruchtbare bezig
heid" vond, "waar eigenlijk geen behoorlijk theoloog evenmin 
als een ander man van wetenschap zijn tijd aan spenderen wil". 
Aangezien velen destijds hiervan onder de indruk raakten, 
vond hij dat het moest gebeuren. Het aangekondigde artikel 
over de historie van de "t ien-stammentheorie" verschijnt ech
ter niet meer. In het eerste nummer van de zesde jaargang 
schrijft K.H. Miskotte in het hoofdartikel "Verder . . . !" dat 
drie redactieleden, waaronder ds. Kroon, de redactie hebben 
verlaten. Waarom dat gebeurt, wordt niet helemaal duidelijk. 
Maar omdat Miskotte nogal wat woorden wijdt aan de koers 
van het blad en aan de noodzaak van het overwinnen van de 
antithetische houding in de richtingenstrijd, ligt het voor de 
hand te veronderstellen dat Kroon hiertegen bezwaar had, en 
vond, dat het blad een te brede oriëntatie kreeg. Hij vond het 
blijkbaar geen verbetering en niet bepaald verhelderend als ook 
bijvoorbeeld de Bonders erbij werden betrokken. 

1.3. Schrijven in De Groene Amsterdammer 

Het eerste artikel van Kroon in De Groene verschijnt 27 no
vember 1948 en is getiteld "Christelijk Atheïsme". Kroon wil, 
als dominee!, schrijven over de kenmerkende trekken van het 
ware christelijke geloof. Een niet eenvoudige opgave die hij 
echter tot 1970 weet vol te houden, voorwaar geen sinecure! 
Kroon wil in het blad "getuigen en juist niet: overtuigen. Voor
lopig moge het in elk geval voldoende zijn, in beschouwingen 
als deze, van begin af een duidelijke afstand te hebben geno
men van de gedachte dat 'christelijke' beschouwingen alleen 
bestemd en geschikt zijn voor zg. 'religieus aangelegde' men
sen. De zaken liggen geheel anders" . Kroon heeft er in het be
gin van het artikel op gewezen dat op een gegeven moment , 
toen het christelijk geloof niet meer door de Romeinse samen
leving als "religio licita" werd aanvaard, de christenen samen 
met de joden uit Rome werden verdreven met de kreet: "Weg 
met de atheïsten." Daaruit blijkt volgens Kroon, en het zou te 
wensen zijn dat dat weer werd gezien, dat het christelijk geloof 
soms merkbaar kan worden als iets heel anders dan "religie". 
Op die basis heeft hij voortdurend zijn artikelen in De Groene 



Amsterdammer geschreven en er steeds op gewezen dat de bij
belse boodschap een specifiek en onafhankelijk karakter heeft. 
Onafhankelijk namelijk van de Westerse religieuze beschaving, 
die met het afbrokkelen van de bovennatuurlijke vooronder
stellingen in een crisis verkeert. Het herontdekken van dit spe
cifieke en onafhankelijke karakter van de bijbelse boodschap 
moet de kern vormen van alle beschouwingen, die in deze tijd 
de moeite van het schrijven en van het lezen nog waard zijn. De 
eerste artikelen in De Groene zijn nog het best te beschouwen 
als een kort resumé van de In de Waagschaal-artikelen, maar 
nu op een niet-kerkelijke leest. 

Het is opvallend hoe snel Kroon ook hier weer schrijft over 
de verhouding joden en christenen. Vanaf januari 1949 schrijft 
hij artikelen over dit onderwerp, die een jaar later zullen ver
schijnen als laatste hoofdstuk in zijn boek "Verwerp de Oud-
wijfse Fabelen" onder de titel "Confrontat ie met Israël". Hij 
wijst er in deze artikelen op, dat de centrale kwestie in het 
Nieuwe Testament, een boek dat van joden afkomstig is, name
lijk de kwestie van de Messianiteit van Jezus van Nazareth, pri
mair een joodse aangelegenheid i s . 1 5 ) Vandaaruit verdedigt 
Kroon de stelling, dat wie in de Messias Jezus gelooft, op een 
bepaalde en beslissende wijze zelf jood wordt. Een stelling 
waarvan hij in een volgend artikel toegeeft dat die zonder nade
re toelichting nogal duister lijkt en zelfs tot misverstand leiden 
kan, maar dat die nadere toelichting "zeer veel tijd en moeite 
kost en daarom pas zeer gaandeweg kan onts taan" . Ook hier 
stuiten we dus, evenals in het "Gesprek met den lezer"-artikel, 
op hét aangelegen punt in de theologische arbeid van ds. 
Kroon: het opnieuw voor ogen zien te krijgen "wat wij wel en 
niet geloven en bedoelen mogen aangaande 'Jezus Christus ' als 
de centrale Gestalte, waarin het christelijk geloof de God van 
Israël ontmoet en aanb id t . " 1 6 ' 

De artikelen van Kroon hebben van meet af nogal wat weer
stand ontmoet. In het nummer van 6 augustus 1949 schrijft hij 
een "antwoord aan bezwaarden". Sommige lezers hadden be
zwaar gemaakt tegen een artikel waarin Kroon stelde dat de 
leer van de onsterfelijkheid helemaal niet in de bijbel voor
komt. Het ging Kroon echter niet om "theorieën over het al of 
niet sterfelijke van de ziel, maar om het al of niet christelijk 
noodzakelijke van zulke theorieën". En Kroon zegt nog weer 
eens dat het hem gaat om de "aanduiding van de eigen aard van 



het christelijk geloof. Inderdaad - dat wil ik hier openlijk zeg
gen - is het mijn overtuiging, dat het christen-zijn niet in het 
minst hetzelfde is als 'religieus' zi jn". Twee maanden later 
schrijft hij dat een christen zich in verschillende opzichten ver
want voelt aan atheïsten. Dat artikel is een antwoord aan dege
nen die vinden dat hij als "dominee" moet ophouden de " m o 
derne mens" met die bijbel om de oren te slaan. "Maa r uw on
derdanige dienaar kwam, meende hij , in dat opzicht nu juist in 
uw schuitje met zijn artikelen. Liever gezegd: hij zit zelf al ja
renlang steeds overtuigder in een 'atheïstisch' te noemen 
schuitje en hij zou tezamen met u in zee willen, als hij uw 
schuitje maar zeewaardig genoeg achtte: maar dat betwijfelt hij 
nu juis t ." Kroon vond dat het atheïsme, wanneer het al te ner
veus alle, zelfs goede bijbelgezag bestreed, veel te dicht in de 
buurt bleef van de menselijke religie, en dan ook het gevaar liep 
ermee ten onder te gaan. 

Echter niet alleen voor buiten-kerkelijken is de bijbel een 
vreemd-geworden boek geworden, ook voor de kerkdijken! 
Kroon acht dit niet een nadeel. Het is een noodzakelijke om
weg, ten hoogste voor ons nadelig, maar niet voor de bijbel 
zélf! Het schept in ieder geval de mogelijkheid tot een "heront
moeting met de Bijbel". De bijbel dient zijn oude gezag over 
ons te verliezen om opnieuw gezag over ons te krijgen. Hier nu 
voegt Kroon aan toe, dat deze her-ontmoeting met de bijbel, 
die een hervorming van ons denken en vooral van ons levensbe
sef zal betekenen, zich juist afspeelt in een ontmoeting met Is
raël. Kroon achtte het niet mogelijk de bijbel opnieuw te horen 
spreken, zonder het volk te horen spreken waaraan wij deze 
bijbel (Oud én Nieuw Testament!) te danken hebben! Dit bij
zondere aspect komt nog uitgebreid aan de orde in het tweede 
hoofdstuk. In deze Groene-artikelen wordt in ieder geval wel 
duidelijk in welk verband Kroon Israël ter sprake brengt, niet 
apart , of aan de rand, maar in het centrum van zijn theologi
sche arbeid en analyse van christendom en cultuur. Mijn veron
derstelling is dan ook, dat de verhouding tot Israël bij Kroon 
het verbindende element is in de thema's die hij in zijn artikelen 
aansnijdt, zoals: de verhouding Oude Testament-Nieuwe Tes
tament, die Kroon overigens later liever anders formuleerde: 
Tenach en Evangelie, of: profeten en apostelen. Andere the
ma 's zijn: saecularisatie en christelijk geloof en: antisemitisme 
en de staat Israël. 



In de Groene-artikelen komen vele verschillende onderwer
pen aan de orde. Het is onmogelijk daarvan hier ook maar 
enigszins een indruk te geven. Wel blijft het door ons gesigna
leerde verbindende element telkens terugkeren. In een boeken
nummer bespreekt Kroon in een artikel "Theologische rond
vaar t" onder meer een boekje "Gesprek met Israël" van ds. 
Grolle, secretaris van de "Hervormde Raad voor Kerk en Is
raël" . Hij bestrijdt de in dat boekje uitgesproken gedachte dat 
gesprek met Israël eigenlijk zending onder Israël is. "Wie im
mers van deze gedachte uitgaat blijft vergeten, dat het christe
lijk geloof van Joodsen huize is, dat de Messianiteit van Jezus 
van Nazareth, zij het niet alléén, dan toch allereerst een Joodse 
kwestie was en is, en dat daarbij voor de Kerk spreken zilver 
maar luisteren goud i s !" 

Van de vele artikelen die Kroon in De Groene schreef zullen 
we er in een later stadium nog enkele ter sprake brengen. Hier 
zij nog gewezen op een belangrijk en fundamenteel inzicht in 
verband met ons onderwerp, waarover Kroon schrijft in het 
nummer van 17 januari 1959, namelijk het inzicht, dat het 
schisma tussen Synagoge en Kerk tot het ergste schisma van 
onze geestesgeschiedenis is geworden. Minstens zo fundamen
teel is bovendien de stelling van Kroon, die hij formuleert in 
zijn belangrijke artikel "Over het Nieuwe Testament als Joods 
getuigenis" in het Israël-nummer van Wending 1966, namelijk: 
dat het schisma tussen Synagoge en Kerk zich nog niet voltrok
ken heeft in de tijd van het tot stand komen van de nieuwtesta
mentische geschriften. Twee belangrijke stellingen die in de 
huidige Israël-discussie veel te weinig serieus worden genomen. 

Ze zijn vooral van belang bij de uitleg van de brieven van 
Paulus. In die brieven moet men niet zoeken naar antwoorden 
op de huidige vragen naar de verhouding van Kerk en Israël of 
die van joden en christenen. Zulke vragen stammen van later 
tijd, toen zich dat schisma tussen Kerk en Synagoge wel vol
trokken had. Ze vormden nog geen thema voor Paulus. Paulus 
houdt zich veeleer bezig met de toenmalige spanningen, niet 
tussen joden en christenen, maar tussen joden en niet-joden. 
Dat was voor Paulus een van de kernvragen van zijn tijd, zoals 
het dat nog altijd gebleven is, ook sinds de niet-joden "christe
nen" werden en dat nu een nadere aanduiding voor "niet-
j o o d s " ging worden! Wat een verwarrende ellende... Kroon 
schrijft in dat Israël-nummer van Wending: " In de evangeliën 



en brieven komt men nog niet dat aparte instituut, dat half-hei-
dens, half-christelijk 'nieuw-Israël ' , later ook Kerk en Chris
tendom genoemd, tegen, waar de geestelijke en lijfelijke naza
ten van het bijbels Israël tot op de huidige dag vreemd tegen
over staan en waarbinnen niet-joden op een nieuwe, vaak al
leen fluisterende wijze hun vreemdheid en zelfs vijandschap je
gens Israël voortzetten. Als in het Nieuwe Testament de 'eccle
sia' , de uit vervreemding en vijandschap bij elkaar geroepen 
Messiaanse gemeente, ter sprake komt, ziet men veeleer een 
verzoening zich voltrekken tussen ' Joden ' en 'Grieken' , zo 
goed als tussen mannen en vrouwen, heren en knechten, ouders 
en kinderen." 

Over Paulus heeft Kroon graag een boek willen schrijven. 
Hij vond het nodig om vooral Paulus eindelijk te leren ver
staan. Graag haalde hij dan ook de woorden van ds. F . Kuiper 
aan: "Wanneer het werkelijk tot een geestelijke ontmoeting 
tussen Joden en niet-joden zou komen (wij zijn nog nauwelijks 
met het opruimen van belemmeringen daarvoor begonnen) dan 
zou, naar ik meen, een samen aandachtig luisteren naar het 
woord van de jood Paulus daarvoor het uitgangspunt moeten 
z i jn ." 1 7 ' Helaas is het er nooit van gekomen dit boek te schrij
ven. Kroon heeft destijds een dissertatie willen schrijven over 
Paulus, over zijn brief aan de Romeinen. En dan vooral vanuit 
het gezichtspunt, dat er een belangrijke structuur zit in de 
brief. In het eerste deel schrijft Paulus namelijk tot mede-joden 
over de niet-joodse wereld, om vervolgens vanaf hoofdstuk 9 
precies andersom bij de niet-joden over de joden te schrijven. 
Waarna dan de hoofdzaak van de brief volgt vanaf hoofdstuk 
12: de ethiek van de brief aan de Romeinen dus. 

Het is niet gelukt om hiervoor de hooggeleerden warm te 
krijgen. Ook niet voor die andere boeg waarover Kroon het 
daarna heeft willen gooien, namelijk een studie gewijd aan 
Chrysostomus, een merkwaardig man, zeer anti-joods, maar 
aan de andere kant ook zeer sociaal, om niet te zeggen socialis
tisch ingesteld, en over de manier waarop hij Paulus las. Het is 
allemaal niet gelukt, deze promotie, wat werkelijk als " jam
mer" voor de theologie moet worden bezien. 

De man die Kroon geholpen heeft om te blijven geloven in 
zijn visie op Paulus was J . J . Meuzelaar. Meuzelaar wilde pro
moveren met een studie over wat de uitdrukking "soma tou 
christou" (lichaam van Christus) bij Paulus zou kunnen bete-



kenen. Meuzelaar bleek verrast door de conclusies waartoe 
Kroon reeds vermoedenderwijs was gekomen, namelijk dat die 
uitdrukking niets met " soma tou Jèsou" (lichaam van Jezus) te 
maken heeft. Meuzelaar heeft dat toen veel dieper uitgewerkt 
en is in Amsterdam gepromoveerd. Niet in Utrecht, zoals ten 
onrechte staat vermeld op de achterzijde van zijn boek "Der 
Leib des Messias". Kroon heeft zich toen haast opzettelijk te
ruggetrokken van het terrein van de Paulusstudie. 

Duidelijk moge in ieder geval zijn, dat Kroons exegese van de 
brieven van Paulus van belang is voor zijn visie op de verhou
ding met Israël. 

Zoals de volgorde en de besproken thema's in vooral de eer
ste artikelen in In de Waagschaal zowel als in De Groene Am
sterdammer typerend bleken bij de beschrijving van het spre
ken van K.H. Kroon over Israël, zo geldt dat ook voor de arti
kelen die hij schreef in het blad Kerk en Israël. 

Dat is, tussen haakjes, zelfs herkenbaar in zijn bijdrage aan 
Postille 55/56. Zijn eerste bijdrage, bestemd voor de gebeds
zondag voor Israël, gaat over de redding van Israël en eindigt 
aldus: "Want onze redding op de aarde en die van Israël op de 
aarde hangen onlosmakelijk met elkaar samen, juist vanwege 
de messianiteit van Jezus van Nazare th!" 

1.4. De Hervormde Raad voor Kerk en Israël 

Voor de oorlog waren er twee verenigingen die zich met zen
ding onder Israël bezighielden. "De Nederlandsche Vereniging 
voor Israël", voortgekomen uit de kringen van het Reveil, 
naast de in 1901 te Rot terdam opgerichte "Nederlandsche Ver
eniging voor Zending onder Israël" genaamd "E l im" . Bij beide 
verenigingen werkte een christen-jood. In Rot terdam was dat 
S.P. Tabaksblatt , in Amsterdam Hirsch Blum. In 1941 werden 
zowel de "Nederlandsche Vereniging voor Israël" als de vereni
ging "E l im" door de Duitsers verboden. Op instigatie van 
Kraemer is in 1942 door de synode een "Raad voor de verhou
ding van Kerk en Israël" opgericht . 1 8 ' Na de oorlog wilde deze 
raad een predikant te Amsterdam voor het gesprek met Israël. 
Verschillende mensen, waaronder Miskotte, hebben er toen 
voor geijverd dat Kroon dat zou worden. Dat ging echter niet 
zonder moeilijkheden, omdat de Centrale Kerkeraad de voor-



dracht van de commissie voor bijzondere opdrachten afwees. 
Op voorstel van de voorzitter van de Centrale Kerkeraad is er 
toen een synodale predikantsplaats van gemaakt. Omdat de 
commissie voor Kerk en Israël, die al in Amsterdam bestond, 
niet met Kroon wilde samenwerken, is rondom Kroon in 1957 
een kerkeraadscommissie voor het gesprek met Israël opge
richt. "De commissie zag als het eerst-nodige dat de kerk haar 
eigen onbegrip verliest omtrent Israël en haar verhouding tot 
Israël. Zij moet haar eigen oorsprong uit Israël duidelijker le
ren beseffen, dan zij eeuwenlang gewoon was" , zo schrijft 
Kroon in 1959 in een verslag als secretaris van de kerkeraads
commissie. Er diende geen missionaire, maar veeleer een soli
daire houding te worden ingenomen. De naam van de commis
sie werd 'Bekirbénoe' (vergelijk bijvoorbeeld: Jer. 14:9). 

In de Raad vormden J . H . Grolle, S.P. Tabaksblat t , H . Blum 
en K.H. Kroon samen het zogenaamde kwartet. 

De eerste drie artikelen die Kroon in het blad van de Raad, 
getiteld "Kerk en Israël", later voortgezet als "Ter Herken
ning", schreef, zijn: "Reisindrukken uit Israël". Kroon is vele 
malen in Israël geweest, voor het eerst in 1951 samen met Leen 
Overduin. Het was daar een "verkwikking en verrassing: dat 
ons in dit land de bijbeltaal als dagelijkse omgangstaal in de 
oren klonk, uit aardse monden in een aards land: ' shaloom' , 
'vrede gewenst', werd ons overal gezegd, alsof het de gewoon
ste zaak van de wereld was" . In Jeruzalem leek het "alsof deze 
stad der eeuwen, Jeruzalem, die op ons zo diepe indruk maak
te, religieus door Christenen en Mohammedanen is gean
nexeerd: overal 'heilige plaatsen' met al de aankleve van dien". 
"He t was ons, alsof de verbreking en verwarring der Kerk, hier 
in Jeruzalem voor de ogen der Joden reeds gedemonstreerd in 
dit beklemmende veelvoud van confessies en missies, ons een 
teken van goddelijke critiek in plaats van goddelijke zegen 
werd". 

In het nummer van april 1954 maakt Kroon vervolgens "eni
ge prealabele opmerkingen" in een - in verband met ons onder
werp fundamenteel - artikel, getiteld "De volkeren en Israël". 
Kroon constateert, dat eigenlijk pas in onze eeuw het vraagstuk 
van de verhouding van de Kerk tot het joodse volk, van een 
kwestie aan de periferie tot een centrale vraag aan de christen
heid begint te worden. "Bij deze stand van zaken nu is het van 
doorslaggevende betekenis, hoe wij reeds in het uitgangspunt 



onzer bezinning het vraagstuk, dat ons bezighoudt, omschrij
ven." In deze prealabele opmerkingen wil Kroon uitgaan van 
de hoofdstukken 9-11 van de brief van Paulus aan de Romei
nen. Het kan daarin niet gaan om een "verhandeling" of een 
"leer" van Paulus over een theologisch probleem. "Wij ont
moeten hier veeleer reeds in het allereerste begin der Christelij
ke kerk en nog wel in de gemeente te Rome, een zo gevaarlijk 
heidens of heidenchristelijk zelfbesef, dat Paulus met alle 
kracht die in hem is ertegen waarschuwt als tegen een corruptio 
optimi (bederf van het beste), die, als zij niet wordt overwon
nen, het slechtste zal gaan worden dat denkbaar i s . " De hoofd
stukken 9-11 dienen te worden verstaan, niet slechts als een in
tegrerend onderdeel van de hele brief, maar als een integrerend 
onderdeel van het Nieuwe Testament en van de gehele Schrift. 
Vandaaruit wordt namelijk duidelijk dat Paulus niet spreekt 
tot "christenen" in onderscheiding van joden, of tot "de Kerk" 
in onderscheiding van Israël. Paulus spreekt hier tot de "heide
nen" of de "volkeren", zichzelf van hen onderscheidende 
(Rom. 11:1). Kroon acht het nu kenmerkend voor Paulus in al 
zijn brieven, dat hij overal de onderscheiding handhaaft tussen 
" J o d e n " en "Grieken" of tussen "Is raë l" en de "volkeren" . 
"Wie hiervoor eenmaal oog heeft gekregen, ziet nl. dat hèt gro
te thema van de hele Schrift, beter gezegd van de hele geschie
denis der Openbaring is: de verhouding van Israël tot de volke
ren en vooral: de verhouding van de volkeren tot Israël ." Dit 
thema heeft dan wel in het Nieuwe Testament een beslissende 
wending gekregen, het is niet verdwenen of vervangen door een 
ander thema, nl. van Israël en de Kerk of van joden en christe
nen. 

Overigens nuanceert Kroon nog als volgt: " . . .wij staan hier 
voor het punt waarop Paulus de in het begin van dit artikel ge
signaleerde doofheid en blindheid reeds aanwezig zag". (Kroon 
doelt op het feit dat de verhouding van de Kerk tot het joodse 
volk in de voorgaande eeuwen een kwestie aan de periferie is 
geweest en gebleven: de kerk heeft voor deze vraag de oren en 
ogen op een gevaarlijke manier toegesloten gehad.) "Di t punt 
ligt namelijk niet pas in de ' latere ' christelijke kerk, maar reeds 
in dat begin, in Rome anno 57 na Chr . ! Het , nu 'christelijk' ge
kleurde, zelfbesef van de heidenen, of, zo men wil: van de be
ginnende 'Kerk uit de heidenvolken', begon zich toen al te ver
tonen (Rom. 11:17; 20; 25.), dat wil zeggen toen er nog in het 



geheel geen sprake was van enige gekerstende volkerenwereld! 
Hetgeen Kerk en Theologie sinds dat tijdstip te horen en te zien 
hebben gegeven, maakt de indruk van dit toen geopenbaarde 
zelfbesef geen afwijking te zijn, maar er integendeel de lijn
rechte voortzetting en consolidatie van te vormen!" 

De artikelen die Kroon later in het blad zou schrijven zijn 
eveneens vaak scherp van toon. Te merken valt, dat gaandeweg 
de Amsterdamse commissie plus bijbelsociëteit en de Hervorm
de Raad voor de verhouding van Kerk en Israël uit elkaar groei
den. 

Januari 1955 reageert Kroon op een artikel van dr. H . Berk
hof, dat handelde over de teleurstellende wijze waarop in de 
vergadering te Evanston in 1954 het "Israël-vraagstuk" aan de 
orde is gekomen. G . H . ter Schegget heeft daarover in het Is
raël-nummer van Wending in 1966 geschreven: "De meerder
heid van de afgevaardigden weigerde over de hoop van Israël, 
waarvoor de apostel eertijds zijn keten droeg (Handelingen 28: 
20), in het kader van de behandeling van het hoofdthema ' Je
zus Christus, de H o o p der Wereld' te spreken", terwijl Kroon 
al eerder, in 1954 in Kerk en Theologie, in het artikel "Een ge
hele wereld in verwachting", schreef: "Als immers de Christus 
de hoop der wereld is - de hoop van de wereld en zó de hoop 
voor de wereld - dan verkeert zij, ongeacht haar en ons willen 
of niet willen, objectief en onontkoombaar in verwachting van 
het Messiaanse ri jk!" 

Er liggen twee bezwaren tegen de gang van zaken op de We
reldraad, die in het artikel van Berkhof onvoldoende worden 
belicht: ten eerste dat er "met onvoldoende kennis en begrip in 
de discussie is gesproken over de geestelijke en politieke situatie 
van de Arabische christenen. Vervolgens is er al evenzeer met 
onvoldoende kennis en begrip gesproken over Israël als geeste
lijke en als politieke grootheid" . Op het eerste bezwaar gaat 
prof. H . Kohlbrugge nader in en op het tweede bezwaar rea
geert Kroon. Israël en onze verhouding tot Israël is slechts als 
incident aan de orde gekomen, terwijl dit door de Nederlandse 
afgevaardigden, waaronder dr. Berkhof, ten onrechte niet als 
een leemte is opgevat, meent Kroon. Hij vindt het onbegrijpe
lijk dat men zich zo makkelijk kon distantiëren van enige poli
tieke houding tegenover de staat Israël. Die staat Israël is geen 
toevallige en makkelijk buiten beschouwing te laten "gebeurte
nis" van Israëls historie, maar voor ons "de diep-beschamende 



gebeurtenis bij uitstek! Zij is onverklaarbaar zonder ons antise
mitisme, want zij is daarop zo niet het antwoord, dan toch een 
antwoord van Israël. En wel: een antwoord niet op het antise
mitisme der Arabieren of zelfs op dat van Azië, Amerika of 
Afrika, maar allereerst op dat van (...) het 'christelijke Euro
p a ' ! " Kroon vindt dat Berkhof ten onrechte het "geheim" van 
Israël abstraheert of in tegenstelling brengt met Israël als een 
"wereldlijke" of een "poli t ieke" grootheid. Kroon schrijft in 
zijn artikel "Israël als geestelijke èn politieke grootheid" in 
Kerk en Israël februari 1955, dat dat wel makkelijk zou wezen: 
een Israël dat een voortzetting is van het destijds al eveneens 
zeer "wereldlijke" Israël uit de bijbelse tijd, maar waarvan de 
volkerenwereld nu "poli t iek" en "wereldlijk" geen last meer 
heeft! Het kenmerk echter van het "bijbelse Israël", namelijk 
dat het in al zijn werkelijkheid door God werd bemind, is sinds
dien niet verdwenen en er mag dus geen tegenstelling worden 
gemaakt die destijds zo ook niet kon worden gemaakt . De wil 
van God met dit volk geschiedt sinds Christus niet op een ge
heel andere wijze dan destijds, namelijk buiten dit volk en zijn 
geschiedenis om. Door zo een tegenstelling te creëren werd het 
de vergadering in Evanston veel te gemakkelijk gemaakt. Een 
zinsnede over "de plaats van Israël in Gods toekomstig heils-
handelen" werd in de verklaring van Evanston geschrapt, om
dat gedelegeerden uit het Nabije Oosten vreesden dat zo 'n zin 
als een religieuze of morele steun aan de nieuwe staat Israël zou 
kunnen worden opgevat. Kroon daarover: "Ten slotte: De ver
klaring spreekt over de hoop van Israël, maar die blijkt louter 
van eschatologische aard te zijn, in deze zin, dat het een hoop is 
op de bekering van Israël. M.a .w. een hoop op een heilshande-
len Gods in en met Israël in een gehoopt einde der tijden. Pau
lus echter vermaant de volkeren in het héden Israël (het 'gedeel
telijk' verharde!) voor ogen te hebben. Hij vermaant hen zich 
van deze tegenspreker niet te distantiëren, en wel in hun ge
schiedenis niet te distantiëren." "Terwijl de verklaring blijk
baar alleen maar aan een missionaire verhouding der Kerk je
gens Israël denkt, denkt de bijbel allereerst aan een solidaire 
verhouding der vólkeren jegens Israël, ook en vooral in 'de po
litiek'. Hoe zouden echter in Evanston Arabieren zoiets kun
nen leren van Westerse volkeren, die, méér dan de Arabieren, 
de joden vervolgd hebben, en die toch zowel theologisch als po
litiek, zowel in hun Kerk als in hun wereld, ondanks alle diep-



beschamende gebeurtenissen, nog altijd zo weinig oog hebben 
gekregen voor de nood en het verlangen eerst van de joden, 
maar óók van de Arabieren, geestelijk èn poli t iek?" 

Duidelijk dient te zijn, dat in het spreken van K.H. Kroon 
weliswaar is te onderscheiden tussen een spreken over Israël als 
een geestelijke grootheid enerzijds en een Israël als wereldlijke 
of politieke grootheid anderzijds, doch dat deze onderschei
ding nergens een onderscheid is, maar dat er integendeel een 
zeer nauwe samenhang bestaat. 

Bovendien geldt, dat bij Kroon een solidaire verhouding tot 
Israël nooit heeft betekend: een kritiek-loze verhouding. 

Kroon heeft daarnaast vooral bezwaar gehad tegen "al te 
snelle kritiek" of "al te goedkope raadgevingen" (cursivering 
van mij). 

Dat Kroons solidariteit niet een kritiekloze was, geldt niet al
leen na 1967, maar ook daarvóór! Een artikel uit Kerk en Israël 
van februari 1957 moge dat verduidelijken. 

In dat artikel protesteert Kroon ertegen (na de Sinaï-veld-
tocht onder leiding van Mosje Dajan in 1956, "operatie Ka-
desj") , dat sommigen huidige menselijke politieke daden en 
Gods heilsdaden zo vlot en rechtlijnig ident verklaren. En 
Kroon verzucht - hoewel hij toegeeft dat hij aldus geformu
leerd de vraag wel wat kras stelt, maar dat doet om de conse
quenties voelbaar te maken - met de vraag: "Moet ik dus be
halve in Jezus Christus, ook nog in Israël als Gods Zoon gelo
ven? Moet ik een nieuwe belijdenis uitspreken: Ik geloof in 
God de Vader, de Schepper en. . . in het Joodse volk, dat bijna 
vernietigd werd maar dat in 1948 in de Staat Israël herrees?" 
Kroon heeft er aldus bezwaar tegen dat politieke beslissingen 
van een Israëlisch volk minder vatbaar voor aardse kritiek zou
den zijn dan andere menselijke politieke beslissingen. Bezwa
ren tegen zulke politieke beslissingen zijn bij voorbaat gestem
peld tot vijandschap tegen God en zijn Gezalfde (Israël en zijn 
Koning). Kroon echter meent "in gemoede dat de dingen niet 
zo zwart-wit liggen, en dat het juist voor Israëls geestelijk en 
politiek welzijn zelve beter is, de situatie wat aardser en nuch
terder èn in groter verband te zien". Hij vindt het onjuist, dat 
"iemand die solidair is met Israël de Sinaï-veldtocht, (al be
grijpt hij die, nog eens, maar al te goed) niet mag afkeuren ge
zien de huidige wereldpolitieke constellatie". De kern van 
Kroons bezwaren wordt zo kort mogelijk weergegeven door de 



titel van het artikel: "Gevaarlijke rechtlijnigheid"! 
"Natuurli jk heb ik fel gereageerd op mensen als Van der 

Meulen, de arabicus die al in de jaren vijftig het onrecht, be
gaan aan de Palestijnse bewoners aan de kaak stelde", schrijft 
Kroon veel later, 1970, in Bekirbénoe. "Achteraf bezien zat er 
in die felheid van mij toch een stuk twijfel. Tijdens de Sinaï-
campagne in '56 is dat kritiek geworden.. . Eeuwenlang is er ge
zegd: het is een verworpen volk. Sinds 1945 is gezegd: het is een 
verkoren volk. En nu zeggen we: ja , maar het is een gewóón 
volk. Dat is een manier van om dat volk heenlopen, die me niet 
bevalt. In al die benaderingen wordt dat volk apart gezet en dat 
moet nu net niet ." 

Rond het tot stand komen van de commissie die uiteindelijk 
het synoderapport uit 1970 "Israël - Volk, Land en Staa t" sa
menstelde, ontstond binnen de Raad een conflict, omdat het er 
nogal de schijn van had, dat die commissie is samengesteld om 
Kroon erbuiten te houden, wat voor Kroon reden was om uit 
de Raad te s tappen. 1 9 ' 

7.5. Bekirbénoe en de Amsterdamse Kerkeraadscommissie 
Tenach en Evangelie 

Veel van wat met ons onderwerp te maken heeft, schreef Kroon 
in de drie inmiddels uitgebreid besproken tijdschriften, In de 
Waagschaal, De Groene Amsterdammer en Kerk en Israël. Het 
meeste van wat met het spreken van ds. Kroon over Israël te 
maken heeft, schreef hij echter in zijn "eigen" maandbericht . 
Daar wordt in velerlei artikelen, niet alleen van Kroon, maar 
ook veel van geestverwanten, duidelijk, dat het Kroon erom te 
doen was de jodenzending te overwinnen, maar om dat dan 
theologisch te overwinnen, bijbels-theologisch te weerleggen. 

In 1963 verschijnt een folder van de kerkeraadscommissie 
onder de titel: "Wat is, wat wil, wat doet Bekirbénoe?" Daar
uit is het volgende citaat genomen: 

"Bekirbénoe" ziet als een eerste noodzakelijkheid, dat de Christenheid 
haar onwetendheid en haar gebrek aan begrip jegens Israël en het ge
loof van Israël verliest. Zij moet haar eigen oorsprong uit Israël veel 
duidelijker leren beseffen dan zij reeds vele eeuwen gewoon is geraakt. 
Daarvoor is een grondig, aandachtig en langdurig zich verdiepen nodig 
in het geloofsleven en geestesleven van Israël gedurende heel zijn histo
rie met al zijn facetten. Zo alleen kan en mag de Kerk zich dan, stap 



voor stap verder gaande, bezighouden met haar heilloze scheiding en 
vervreemding van Israël. Deze vervreemding van een zo onafzienbare 
tijdsduur en omvang, die in onze twintigste eeuw zulke verschrikkelijke 
gevolgen heeft gehad, kan alleen in een gestage arbeid van generaties 
worden verkleind." 

De belangrijkste kwesties die in het maandbericht aan de orde 
komen, zijn de discussie rond de "Vijf stellingen" uit 1967 en 
de discussie over het synoderapport uit 1970. De vijf stellingen 
zijn door ds. H . de Nie te Amsterdam en door Kroon geformu
leerd ten behoeve van een gesprek binnen de Hervormde Raad 
voor de verhoudingen van Kerk en Israël. Ze luiden zo: 1. De 
bijbelse profetie. God verschaft ons in de Schrift geen blauw
drukken van de toekomst. Zijn beloften kunnen niet als mede
delingen omtrent een komende stand van zaken worden gehan
teerd. Het karakter van de bijbelse profetie wordt miskend 
wanneer men deze niet verstaat en toepast als oproep om in ei
gen verantwoordelijkheid eigentijdse beslissingen te nemen. 
2. Het beloofde land. Het "beloofde l and" Kanaan was reeds 
in de bijbelse tijd geen doel, maar begin der bevrijding uit het 
"diensthuis". In de profetische en apostolische prediking ging 
en gaat het steeds meer om een "nieuwe hemel en aa rde" , en 
daarom om een "nieuw Jeruzalem". Wanneer dus de Schrift 
"Jeruzalem" als het "midden" ziet, betekent dat allerminst, 
dat God een geografische voorkeur heeft. 3. Het uitverkoren 
volk. De geschiedenis van Israël als uitverkoren volk Gods 
wordt ons in de Schrift niet overgeleverd met de bedoeling om 
een deel van de geschiedenis der volkerenwereld als goddelijke 
specialiteit apart te stellen. Zij dient integendeel om de Mes
siaanse dimensie in de geschiedenis van alle volkeren aan de 
dag te brengen. 4. De staat Israël. Een bijbels bezig zijn met de 
staat Israël behoort het zicht op de politieke problematiek niet 
te vertroebelen, maar te verhelderen. Het kan alleen tot het in
zicht leiden, dat het ontstaan, de lotgevallen en de gedragingen 
van de staat Israël naar principieel gelijke normen als die van 
andere staten moeten worden beoordeeld. 5. Kerk en Israël. 
Voor een heldere verhouding van Kerk en Israël is het noodza
kelijk, dat in de kerk het besef leeft, dat alle Joden geen Zionis
ten en alle Zionisten geen vertegenwoordigers van "S ion" zijn. 

Een drietal jaren later verscheen in de Hervormde Kerk het 
synodale rapport : "Israël - Volk, Land en S taa t" . Dat rapport 
werd door Kroon heftig bestreden. Omdat de schrijvers van dat 



rapport de aanvechtbaarheid ervan wel zullen hebben ver
moed, heeft het als ondertitel meegekregen: "Handreiking 
voor een theologische bezinning". Zoals dat gaat met deze din
gen werd het door veel mensen toch als een officieel kerkelijk 
document beschouwd. De duidelijkste contrapositie waarvan 
men vond dat De Nie en Kroon die hadden ingenomen, werd 
getypeerd met de beschuldiging, dat de uitverkiezing van Israël 
door hen in "louter ethische categorieën" werd opgelost. 
Kroon vond het daarentegen veel nuttiger eerst eens te bestude
ren wat Israël zélf van zijn verkiezing denkt. Die verkiezing is 
namelijk niet iets voor buitenstaanders om met stomme verba
zing naar te gaan zitten kijken. Dan ontstaat al snel de status 
van "verkorenheid". In Israël zelf gaat het volgens Kroon niet 
om verkorenheid, maar om een opdracht in de wereld. 

Berkhof uitte de beschuldiging dat Kroon en De Nie de gena
de niet voorop lieten gaan, maar de werken, dus de ethiek. 
Kroon verzette zich daartegen: de werken komen niet na de ge
nade, maar ze zijn de toetssteen ervan. De ethiek beslist over de 
kwaliteit van de dogmatiek. Barth heeft erop gewezen: geloven 
is gehoorzamen; een dogmatiek die niet in haar spits ethiek is, 
is geen goede dogmatiek. 

Omdat de artikelen uit Bekirbénoe moeilijk te bereiken zijn, 
is het goed dat in "Blijvend Verzet" in het derde gedeelte de be
langrijkste artikelen zijn samengebracht. In de hoofdstukken 2 
en 3 zullen we nog op deze artikelen en verschillende belangrij
ke details uit andere artikelen, verschenen in dit maandbericht , 
nader ingaan. 

In 1970 neemt Kroon officieel afscheid als predikant. Op 24 
mei gaat hij voor in zijn "laatste uitlegdienst" over de brief aan 
de Efeziërs, waarvan het thema luidde: "Messiaanse weerbaar
heid". Het is een preek over de man die Kroon geweldig heeft 
geïntrigeerd, Paulus , een posthume leerling van Jezus van Na-
zareth, en over het beslissende stempel dat hij heeft gezet op de 
boodschap van Jezus Masjiach. Kroon is in zijn leven geweldig 
bezig geweest met het: "Word t mimètai toe theoe" , d.w.z. na
volgers, veel krasser: nadoeners, spelers, uitbeelders van God 
(Ef. 5:1). Dat had voor hem niets te maken met: "hoe noemen 
ze dat ook weer? - 'anthropologisering van de theologie en het 
geloof'. Als men dat zegt en denkt, dan vergeet men dat ook 
mijn grote leermeester Carolus Magnus, Karl Barth, een aantal 
jaren geleden het voorstel deed om het woord ' theologie' af te 



schaffen en te vervangen door een beter woord, waarvoor hij 
als voorstel deed: ' theanthropologie ' . " 2 0 ) Op dat voorstel heeft 
Kroon, naar mijn mening, in zijn theologisch werk willen in
gaan. 

Kroon is na zijn emeritaat nog erg actief gebleven. Hij 
"schiet nog op vaste avonden in zijn wat wrakkige auto naar de 
Horst in Driebergen, naar Son, Oisterwijk en Uden in Brabant , 
naar Olterterp in Friesland om de Schriften uit te leggen, net 
zoals in de geregelde Uitlegdiensten in het Barlaeusgymnasium 
of in 'De Populier ' van de Studentenecclesia te A m s t e r d a m " . 2 0 

Hij maakt zich in die jaren ook weieens zorgen of het werk van 
de laatste vijfentwintig jaar wel wortel schieten wil. In ieder ge
val is er een " 'mentale parochie ' gegroeid van her en der ver
spreid wonende gemeenteleden en voorgangers die de uitgangs
punten van het Evangelie in Tenach en daarmee de Israëlitische 
wortels van het Messiaanse geloof hebben ontdekt . Wij menen 
daaraan wezenlijk te hebben bijgedragen. Wel vrezen we soms, 
dat wij zonder het te willen ook aanleiding hebben gegeven tot 
het ontstaan van een biblicistische 'Israël-theologie' die wij he
laas steeds duidelijker zijn gaan onderkennen als een bedrei
ging van het rechte Messiaanse belijden en daarmee van de 
rechte verhouding van Kerk en Israël, en dus moeten bestrij
den" , schrijft hij in zijn maandbericht . 

Het duurt een hele tijd voordat Kroon op de voorpagina van 
Bekirbénoe van september 1979 kan schrijven "Onze vacature 
eindelijk vervuld!" De opvolging van Kroon heeft nogal wat 
voeten in de aarde gehad, omdat de Hervormde Raad voor de 
verhouding van Kerk en Israël er tenslotte geen geld meer voor 
had. Later komt de Raad hier weliswaar op terug, maar dan 
blijkt de zaak weer, na een positief advies van de Generale Fi
nanciële Raad, vast te zitten op een negatief besluit van het rao-
deramen van de Generale Synode. Uiteindelijk wordt de kerke
raadscommissie Bekirbénoe per 1 oktober 1971 omgezet in een 
kerkeraadscommissie "Tenach en Evangelie", met de intentie 
deze commissie zo spoedig mogelijk tot een commissie van de 
Regionale Kerkelijke Commissie "Groo t Amsterdam" te ma
ken. De financiën komen daarna voor de helft uit Amsterdam 
en voor de andere helft uit een subsidie van de Raad. Kroon 
wordt opgevolgd door ds. W. van der Spek. Op 20 oktober 
1983 is ds. Kroon overleden. 



HOOFDSTUK 2 KROON OVER ISRAËL 

2.1. Onderwerp 

Israël is niet alleen een onderwerp, dat in de theologie óók ter 
sprake moet worden gebracht, bijvoorbeeld in een aparte lo-
cus. Dat is het zelfs helemaal niet. Hoewel er inderdaad een tijd 
is geweest, dat ook Kroon meende dat meer helderheid zou 
worden geschapen door bijvoorbeeld in het geschrift "Funda
menten en perspectieven van belijden" zelfs twee aparte verkla
ringen over de joden op te nemen - een over "De verkiezing 
van Israël" (art. 3) en een over "Heden en toekomst van Is
raël" (art. 7), is Kroon toch steeds meer tot de overtuiging ge
komen, dat "Israël géén apart object van theologisch denken 
is; het kan het niet zijn zonder dat men in een of ander opzicht 
in dweepzuchtige theologoumena terechtkomt" . Zo heeft 
Kroon dus bezwaar gekregen tegen wat hij noemde "Israël-
theologie", waaronder hij verstond: enigerlei theologie, die Is
raël als voorwerp in plaats van als partner heeft. Nóg meer be
zwaar heeft hij gehad tegen een in zijn ogen nog veel ergere 
ontwikkeling, waartegen Miskotte al waarschuwde in "De kern 
van de zaak" , namelijk tegen de "neiging, contact te maken 
met de aarde via een semi-heidens, semi-sacraal gegeven: het le
vende volk, het zaad Israëls. En soms lijkt het waarachtig of we 
het woord van het evangelie Gods willen funderen in het feit 
van het volk Gods. Zo kan de allernieuwste zuivering van ons 
theologisch denken weer omslaan in de troebele overdrijving 
van een historisch realisme, dat we al lang achter ons hadden 
gelaten". 1 ' Dat kwam voor Kroon neer op het belijden van een 
nieuwe drieëenheid: God de Vader van Kerk en Israël, Israël 
zijn Zoon en de Geest die van beiden uitgaat. 

We kunnen nu twee dingen vaststellen. Enerzijds hebben we 
in het spreken van Kroon over Israël te maken met de kern van 
zijn theologisch werk. Anderzijds dienen we ons er van bewust 
te zijn dat Kroon de twee bovengenoemde bezwaren heeft ge
had en de gevaren ervan heeft doorzien en willen vermijden. 
Het is dus niet eenvoudig om tot een heldere beschrijving van 
zijn spreken over Israël te komen. 

Het eerste interview in de bundel "Blijvend Verzet" eindigt 



met de opmerking: "Die Kroon is nog altijd dolerend." Het 
gaat daar over de houding van het Hersteld Verband ten op
zichte van de catholica. Kroon vond namelijk dat je op die ca-
tholica betrokken moest blijven. Die traditie mocht niet over
boord worden gegooid. "Wij zijn in beginsel slechts een tijde
lijk verschijnsel, totdat het mogelijk wordt de eenheid te her
stellen." Het vermoeden lijkt mij nu gerechtvaardigd dat die 
dolerende houding, mutatis mutandis gesproken, óók geldt 
voor zijn houding ten opzichte van Israël! 

2.2 Kroon over Israël 

Wanneer Kroon over Israël sprak, dan begon hij graag met een 
citaat uit een boek van C.W. Mönnich, "De Jongste Z o o n " ge
heten: "Het is de jood Jezus, die ons van het heidendom heeft 
gered. Sterker: het is het jood-zijn van de jood Jezus, dat ons 
van het heidendom heeft gered. (...) Het debat over (zijn) ko
ningschap kan alleen gevoerd worden tussen mensen die jood 
zijn, en voorzover ze niet naar afkomst jood zijn, tenminste 
jood naar het geloof willen wezen. Wie dat niet wil en toch over 
de 'Christus ' spreekt, maakt van de gezalfde des Heren een hei
dense afgod met een joodse naam en een onbegrepen t i te l ." 2 ' 

Met dit citaat begint hij ook een serie lezingen in het kader 
van een theologencursus te Utrecht in de jaren 1979 en 1980. 
Uit die cursus wil ik in dit hoofdstuk enkele door Kroon ge
schetste lijnen weergeven, omdat ze voor ons onderwerp van 
belang zijn. 

Er kan volgens Kroon maar één reden zijn, dat wij over Is
raël spreken en dat er aan de universiteiten zo 'n boek bespro
ken wordt, genaamd: Bijbel, en dat is de messianiteit van Je
zus. Kroon is het dus oneens met bijvoorbeeld D.J . van der 
Sluys, die in een artikel in Wending, juni 1979, in navolging 
van Rosemary Radford Ruether er eigenlijk voor pleit om bin
nen de theologie de messianiteit van Jezus niet langer meer te 
belijden of te bespreken. Kroon vond dat je op de manier waar
op Van der Sluys erover spreekt in dat artikel: "Jesus is the 
Messiah... and the Jews be damned" , op de goedkoopste ma
nier van alle puzzels afkwam. Dit is overigens een Israël-num
mer van het tijdschrift Wending, zoals er al meer waren ver
schenen, maar waarin het werk van Kroon helemaal niet meer 



ter sprake wordt gebracht. Als je na je dood snel wordt verge
ten. . . maar als je dat al tijdens je leven overkomt. . . ! 

Doch ook het binnen dit thema, zeker in de Nederlandse si
tuatie, toch eigenlijk niet te verzwijgen werk van K .H. Miskot
te komt in dit Israël-nummer van Wending niet meer aan de 
orde; zeer ten onrechte dacht ik. 

Als gesproken wordt over Israël als volk, dan moet van meet 
af duidelijk zijn, dat dit alleen maar gehanteerd kan worden als 
theologisch begrip. Ook wanneer we ervan uitgaan dat we toch 
te maken hebben met een historische aanduiding, dan moeten 
we daarbij een theologisch-kritische opvatting van geschiedenis 
hebben. Kroon sluit zich aan bij R. Zuurmond, die in In de 
Waagschaal erover schreef dat men de geschiedenis wel heeft 
geprobeerd te verstaan als de zelfverwerkelijking van de geest, 
maar dat die geest dan toch nergens de Heilige Geest is. Histo
rische begrippen, en dat geldt ook voor het begrip historie zelf, 
zijn, wanneer ze niet kwalitatief worden gevuld, leeg en laten 
zich dus naar believen ideologisch vullen. Het gaat er dus om 
dat we niet onder de macht van de geschiedenis raken, maar dat 
we in de geschiedenis staande onder de macht van de Geest blij
ven. Dat is het kader waarin Kroon over Israël spreken wil, en 
dus niet vanuit een historische interesse voor Israël. Maar ook 
wil hij niet spreken over Israël als object van bewondering of 
als object van kritiek of irritatie. Met instemming citeert Kroon 
in dit verband Miskotte: "Er is tegenwoordig een tendens bij 
sommigen, het geloof, dat de H . Schrift Gods Woord is, te ver
vangen door het geloof, dat Israël Gods volk is. Dit is een ge
vaarlijke wending die het rechte belijden bedreigt ." 3 ' 

We kunnen, volgens Kroon, alleen maar over Israël spreken 
op grond van het feit, dat wij door Jezus Messias verbonden 
zijn geraakt, met of zonder onze instemming - in een verbond 
zijn gebracht met dit Israël. Dat betekent, dat we, ook al zou
den we dat niet willen, móeten spreken met Israël. 

Nu is de duidelijke leer van Tenach, met name van (het eerste 
boek van) de Thora , dat Israël als volk niet zijn grond vindt in 
een etnologische afkomst. Als uitgangspunt verdedigt Kroon 
de stelling dat de "bené jizraeel" niet zozeer met Jakob (Gen. 
32) verbonden zijn vanwege erfelijke afstamming, maar vanwe
ge het feit, dat zij dat gevecht van die vader, je kunt ook zeg
gen: zijn verkiezing voortzetten. Daarvan wordt het verhaal 
verteld. 



Mei 1968 schrijft Kroon in Bekirbénoe: "Niet de ontsnap
ping zelf van een aantal semi-nomadische herders (Hebreeën) 
aan de verslavende loondienst in Egypte, waartoe zij zich uit 
honger hadden verhuurd, (...) maar de profetische interpretatie 
van dat in zichzélf onaanzienlijke gebeuren en de dóóruit gebo
ren leervertelling en verkondiging hebben hun stempel op de la
tere generaties van Israël gezet." Overigens merk ik nog op , dat 
één van de eerste vertalingen van de vele vertalingen die Kroon 
in de eerste jaargangen van Bekirbénoe liet afdrukken een ver
taling was van: Genesis 32! 

Het gaat dus om het verhaal van die "zonen van Israël". En 
wel om het hele verhaal, van begin tot eind, en dan vooral om 
wat die Zoon van Israël, Jezus van Nazareth, van het verhaal 
gemaakt heeft. Heeft hij het goed geïnterpreteerd, vervuld, 
waér gemaakt, of heeft hij het versjteerd? En zijn meest bevlo
gen posthume leerling, die tijdens zijn leven " N e e " gezegd 
heeft, heeft die het versjteerd? Daér gaat het volgens Kroon 
over in het gesprek met Israël. We moeten het dus hebben over 
wat we in onze kerk bedoelen met "verkiezing" en " roeping" . 
En nu moet, volgens Kroon, in de theologie duidelijk gesteld 
worden dat niet-joden niet alleen mee mogen praten, maar mee 
móeten praten. Want dat is in Tenach al voortdurend aan de 
orde, het mee ter sprake gebracht worden, zelfs het op Israël 
afgestuurd worden, van de volkeren. Dat wordt hoe langer hoe 
meer een centraal thema in Tenach. Wat in dat verhaal wordt 
geléérd over de roeping en verkiezing van de zonen van Israël 
(bené jizraeel) of van de gemeente Israëls (qahal jizraeel, wat in 
het Grieks vertaald is met "ekklèsia"!) , is theologisch relevant. 

Die roeping en verkiezing blijft kritisch ten opzichte van de 
geroepenen en verkorenen. Het licht op de kandelaar is niet 
hetzelfde als de kandelaar. In "He t Amsterdams Gesprek over 
Israël", gehouden in 1952, zegt Kroon onder meer: "Wie Jezus 
zonder de Joden wil accepteren, accepteert de boodschap niet. 
Maar ik wil weten of dat een conditio sine qua non is; of de Jo
den zeggen en volhouden: Je zult niet alleen de boodschap, 
maar ook ons accepteren. Heeft Israël niet onvoldoende duide
lijk gemaakt wat het verschil is tussen Israël en de boodschap? 
Een kandelaar draagt licht. Ik weet dat het licht er niet is zon
der die kandelaar. Maar toch blijft de kandelaar kandelaar en 
is zelf niet het l icht." 

Voor Kroon is: "Israël = Israël" een uiterst oppervlakkige 



tautologie. Niet alles is Israël wat uit Israël is. De overgang die 
in de taal zo gemakkelijk te maken is, namelijk van verkiezing 
in verkorenheid, moet in de theologie streng worden vermeden. 
(God verkiest Israël - Israël is verkoren (werkwoord) - Israël is 
verkoren (bijvoeglijk naamwoord!) . ) In de theologie gaat ver
kiezing nooit over in verkorenheid. Verkiezing leidt wel tot ver
koren zijn, maar dat is heel wat anders (de lezer herinnere zich 
het reeds aangehaalde opstel van Abel Herzberg, zie pag 17). 

Israël is tot volk van God verkoren, zo stelt Tenach. En dan 
wordt er bij verteld wat daarbij verondersteld wordt als be
stemming. We moeten dus, volgens Kroon, in de gaten zien te 
krijgen, dat Israël niet op basis van een volk-zijn verkoren is 
(Deuteronomium 7:7). 

Telkens weer wordt de verkiezing zó beschreven, en je kunt 
eigenlijk helemaal niet zeggen dat dat een beeldspraak is. Je 
moet zeggen: wat in het leven gebeurt dat daar in de verte op 
lijkt, dat is een beeld van wat werkelijk gebeurt, van wat 
werkelijk geschiedenis is. 

Bij een van de bekende "vijf stellingen" schreef Kroon: " H e 
laas kan bij een oppervlakkige lezing van de Schrift de karika
turale en toch wijdverbreide voorstelling ontstaan, als zou er 
lang geleden, op Gods bevel, en met Diens hulp, één uitverko
ren volk uit het land van een niet uitverkoren, maar verworpen 
volk zijn uitgetrokken, teneinde na veertig jaar omzwervingen 
op Gods bevel en met Diens hulp een ander land, bewoond 
door eveneens niet uitverkoren, maar verworpen volkeren, te 
gaan veroveren en te gaan bewonen. Dat uitverkoren volk werd 
wel sindsdien een en andermaal uit dat land verbannen om zijn 
zonden, of volgens sommigen zelfs 'omdat het Christus ver
worpen had ' , maar Gods trouw jegens dat volk veranderde 
niet, ondanks alle sindsdien ingetreden historische veranderin
gen. En daarom beleven wij nu in onze dagen de definitieve te
rugkeer van dat uitverkoren volk naar dat beloofde land als een 
vervulling van aloude beloften Gods . Deze korte samenvatting 
betekent in zijn rechtlijnigheid een karikatuur. Toch komen 
veel gedachtengangen, ondanks diepzinnige varianten, in de 
grond der zaak hierop neer. Om nog eens de woorden van Mis
kotte van indertijd te citeren: 'Men is verlegen met het tegelijk 
geestelijke en wetenschappelijke onderzoek van de Schriften, 
ducht een abstracte theologie en vlucht in het bloedwarme van 
de geschiedenis' (...) Dat geestelijke en wetenschappelijke on-



derzoek van de Schriften namelijk leert ons , dat niet de 'uit
tocht uit Egypte' en evenmin de ' intocht in Kanaan ' als gebeu
ren beslissend werd voor de latere geslachten, maar de interpre
tatie, de ervaren betekenis daarvan ." 

Kroon heeft gewaarschuwd voor het gevaar dat een theologie 
ontstaat, waarbij op een bepaalde manier het volk-zijn van het 
volk Israël eigenlijk het centrum van de theologie wordt. Het 
object van de theologie blijft het schriftgetuigenis, zowel van 
het Oude als van het Nieuwe Testament, deze twee alleen on
derscheidend en volstrekt nergens gescheiden. Eerst het Oude 
Testament en dan het Nieuwe. Want het reserveren van de 
Messiastitel voor Jezus van Nazareth heeft een uitermate kriti
sche betekenis, waardoor de Messiaanse geschriften van het 
Nieuwe Testament het beslissende commentaar zijn geworden 
op Tenach en niet iets anders. 

Theologie was voor Kroon ergens op gericht. Het dient ons 
leven te verhelderen en niet te vertroebelen. In die zin heeft het 
een kritische functie. Theologie is kritische theologie of het is 
helemaal geen theologie. Dat geldt dus ook van Israël in de 
theologie. Ook dat moet zo ter sprake worden gebracht dat het 
verheldert. Theologie, populair gezegd: "bijbels bezigzijn", 
was volgens zijn overtuiging geen doel in zichzelf, dus geen reli
gieuze liefhebberij, maar moet met name ter politieke verhelde
ring dienen. Brengt bijbellezen op het gebied van onze aardse 
werkelijkheden meer neveligheid en verwarring dan duidelijk
heid teweeg, dan is dat per se een symptoom van slechte theolo
gie. 

In de overwegingen die de commissie Bekirbénoe formuleer
de ten aanzien van de opvolging van ds. Kroon, schrijft de 
commissie, dat een opvolger de gemeente moet "bewust maken 
van de kritische èn stimulerende betekenis zowel van de joodse 
traditie als van het klassieke en moderne joodse denken voor 
het christelijk geloof en haar aldus Tenach en Evangelie naar 
hun aard leren lezen en verstaan, opdat zij als Messiaanse ge
meente naar haar Israëlitische oorsprong zal kunnen leven, 
denken en spreken op alle gebieden in de wereld van n u " . 4 ) Dit 
lijkt me een goede typering van de manier waarop Kroon over 
Israël sprak en het belang dat hij daaraan hechtte. 



missie in het boek zo weinig aan de orde is gekomen. "Iets meer 
van de taak van het huidige Israël in de huidige wereld (als 
Staat in Erets, als volk in de gehele wereld!) hadden wij wel wil
len horen ." 

Voorzover er dus sprake moet zijn van een gesprek, en dat 
moet, kan het niet anders of het komt tot een confrontatie, ook 
dat moet! Immers dat is voor het christendom werkelijk nood
zakelijk, wil het komen tot een herontmoeting met de bijbel. 

Ik heb er al eerder op gewezen dat een aantal artikelen uit De 
Groene Amsterdammer opnieuw is verschenen in het boek 
"Verwerp de oudwijfse Fabelen" (1950). Zowel het laatste 
hoofdstuk als de laatste paragraaf van dat hoofdstuk hebben 
de titel: Confrontatie met Israël. In die paragraaf wordt een ci
taat opgenomen uit het Groene-artikel. Kroon betoogt hier dat 
het christendom niet is geworden wat het zou moeten zijn ge
worden, namelijk op grond van het geloof in de verzoening van 
de volkerenwereld met de God van Israël: de praktische verzoe
ning van "de volkeren" met " Is raë l" . Er is een christendom 
ontstaan dat zich van Israël en de God van Israël afwendde. 
"Daarmee staan wij voor een, zo niet hét kernprobleem onzer 
Westerse en wellicht menselijke beschaving. Wij gaan terecht 
in onze tijd vermoeden, dat de vraag van het antisemitisme 
niet - zoals allerlei humanisten zo gaarne en zo begrijpelijk 
waar zouden willen hebben - afhangt van de vraag naar de 
menselijkheid, maar dat omgekeerd de menselijkheid veeleer 
afhangt van het antwoord dat de volkeren geven inzake het an
tisemitisme! De houding en verhouding van de volkerenwereld 
tot Israël, jegens zijn existentie en missie, wordt steeds meer dè 
testcase voor aller maatschappelijke en geestelijke zuiverheid." 
Zo toont dit citaat aan dat dit gesprek bepaald geen luxe is, 
maar integendeel van eminent belang. 

Hoezeer voor Kroon de herontmoeting met de bijbel juist sa
menhangt met het overwinnen van het kwaad van het antisemi
tisme, wordt duidelijk als we voor ogen trachten te krijgen hoe 
die laatste paragraaf, "Confrontat ie met Israël", is opge
bouwd. Kroon eindigt daar met de al eerder aangehaalde op
merking: "Niet het atheïsme, maar wel het antisemitisme 
vormt de huidige bedreiging voor Kerk en volk" (pag. 195). 
Deze paragraaf heeft Kroon samengesteld, gecomponeerd, 
door gedeelten uit verschillende artikelen van zijn hand uit De 
Groene Amsterdammer en uit In de Waagschaal samen te voe-



gen tot één paragraaf. De manier waarop hij dat doet is onthul
lend, met name het punt waar hij een belangrijk gedeelte van 
een artikel invoegt in een ander artikel. Het begin van de para
graaf bestaat uit twee gedeelten uit de boekbespreking van het 
boek van Melkman uit De Groene. Na het hierboven overgeno
men citaat volgt de rest van de paragraaf, die bestaat uit een 
groot gedeelte uit het artikel "Herontmoet ing met de Bijbel" 
(De Groene, 12 nov. 1949) waarbij dan tussengevoegd wordt, 
en daar gaat het nu om, een gedeelte uit: "Jodenrazzia 20 Juni 
1943" (In de Waagschaal, 18 juni 1948). De tussenvoeging be
gint halverwege pagina 190, met: " In ons land viel de zwaarste 
slag daarvan op de twintigste Juni 1943. Amsterdam, waarheen 
door langzame, listige maatregelen alle Joden van ons land wa
ren geconcentreerd, werd in de vroege ochtend aan alle kanten 
afgezet. In Zuid, Midden-Noord, Midden-Zuid, Oost . . . overal 
galmden de luidsprekers: 'Alle Ariër mussen zu Hause bleiben, 
alle Juden mussen sich fertig machen zum Abmarsch. ' Hebben 
wij het nog in onze oren en zien wij het nog voor onze ogen, 
wat wij al een jaar lang hoorden en zagen, maar op die Zondag 
duidelijk en voorgoed?" 

De laatste zin van de tussenvoeging verandert Kroon hier 
van: "Voelen wij hoe afgrijselijk deze situatie is geweest?" in: 
"Voelen wij, hoe verbijsterend duidelijk deze situatie is ge
weest voor het besef der J o d e n ? " 

Dan vervolgt Kroon weer met de tekst van het artikel "Her
ontmoeting met de Bijbel". Ook hier verandert hij een zin
netje, waardoor het geheel nog scherper aan de dag treedt. 
Oorspronkelijk stond er: "Met deze gevoelens zijn wij echter 
nog niet ver genoeg. Het is goed, wanneer wij opnieuw aange
grepen worden door deze overwegingen, maar het is nodig dat 
wij verder doorstoten. Want in de herontmoeting met het 
Joodse lot en het Joodse leed ligt een herontmoeting verscho
len". . . en dat verandert Kroon nu ook, zo dat er nu staat: 
. . . "met het Joodse lot en het Joodse leed ligt de herontmoeting 
verscholen met het Boek dat - hoe voorlopig en hoe onvoldoen
de ook - onze cultuur en met name onze Nederlandse bescha
ving heeft gestempeld: de Bijbel" (beide cursiveringen zijn van 
mij , JvdH) . Het laatste gedeelte van de paragraaf (vanaf pag. 
195 bovenaan) is dan weer uit: "Jodenrazz ia . . . " : "Niet maar 
het Nederlandsche volk, doch allereerst de gemeenschap rond 
de Bijbel: de 'Kerk ' in Nederland, heeft zich dus te bezinnen o p 



wat jegens de Joden gedaan en nagelaten wordt. Want wie de 
Joden misacht of ze zelfs maar een ogenblik uit het oog laat, 
was en is nog steeds blind voor het teken Gods in deze wereld 
en kan daarom juist de Bijbel niet verstaan." Kroon besluit 
dus, zoals gezegd, met de opmerking over de bedreiging van het 
antisemitisme. 

Het feit nu, dat het gedeelte uit "Jodenrazz ia . . . " juist wordt 
ingevoegd op die plaats waar Kroon begint te spreken over de 
hérontmoeting met de bijbel, toont duidelijk aan, hoe nauw 
Kroon de samenhang van die twee heeft gezien en vruchtbaar 
heeft trachten te maken. 

In "Het Amsterdams Gesprek" houdt Kroon op één van de 
vijf avonden waarop verder lezingen werden gehouden door 
H . van Praag, F . Kuiper, I. Hammelburg en I. van Praag , een 
lezing onder de titel: "Israël in de Kerk" , handelend over de 
betekenis van Israël in de geschiedenis van de Kerk, waarin hij 
de overtuiging uitspreekt, dat joden en niet-joden, Israël en de 
volkeren reeds met elkaar verbonden en voor elkaar bestemd 
zijn, alleen al door het feit dat Israël, hoe zeer ook verborgen, 
voortdurend in de kerk aanwezig is door " Jozua van Naza-
reth", de Messias. In deze lezing gaat hij uit van de joodse uit
leg van het verhaal van de worsteling van Jakob bij de Jabbok 
(Gen. 32). Volgens die uitleg worstelde Jakob daar met de 
"Engel van Ezau" . En nu heeft sinds de prediking van het 
evangelie " E z a u " steeds meer met de "Engel van J a k o b " in de 
droom geworsteld, en Kroon wil de historie der Kerk aldus 
formuleren: als de worsteling van Ezau in de droom met de 
Engel van Jakob . "De kerkgeschiedenis, die de binnenkant 
van heel de Westerse historie der laatste eeuwen vormt, is zon
der die Engel van Jakob , zonder die worsteling van de volke
ren met Israël, noch in haar dogmatische, noch in haar ethi
sche uitingen verklaarbaar en vers taanbaar ." Kroon vervolgt: 
"Israël moge veelszins meer in zijn gedroomde gestalte dan in 
zijn historische feitelijkheid in die kerkgeschiedenis aanwezig 
zijn geweest en nog zijn, dit neemt niet weg, dat die aanwezig
heid hoezeer ook verholen en geheimzinnig, hoezeer ook on
grijpbaar en daardoor verloochend, toch onvermijdelijk en on
ontkoombaar is gebleken." 9 ' 

Als dit dus, zoals Kroon heeft gezegd, "van belang is voor al
ler maatschappelijke en geestelijke zuiverheid", dan is het 
daarmee een centrale kwestie binnen de theologie, want de 



vraag is steeds voor Kroon geweest: Verheldert theologie ons 
leven of niet? 

2.4. Israël als volk 

Toen Kroon in 1979 een lezing hield in Utrecht onder de titel 
"Israël als volk" , verwees hij uitgebreid naar het boek van dr. 
H . Jagersma: "Geschiedenis van Israël". 

Jagersma relativeert aan het begin van zijn boek de titel er
van, omdat "in de loop van dit boek steeds duidelijker (wordt) 
dat wij niet met de geschiedenis van één volk, maar op zijn 
minst met die van twee volken, te weten Israël en Juda , te ma
ken hebben". Jagersma wijst er nadrukkelijk op , dat wanneer 
de geschiedenis van Israël in de tijd van het Oude Testament 
aan de orde is, niet gesproken kan worden over één volk. 1 0 ' De 
naam Israël is het meest voorkomende woord in het Oude Tes
tament, afgezien van de naam voor God ( J H W H ) . De her
komst en betekenis van het woord zijn onzeker. De naam komt 
voor op de Israël-Stèle van Mernefta (ca. 1220 v.Chr . ) , waarbij 
het opvallende, volgens Jagersma, zou zijn, "dat alle namen in 
deze Egyptische tekst zijn voorzien van de aanduiding ' land ' , 
terwijl bij Israël die van 'volk' is geschreven". De naam Israël 
zou in deze tekst dus op een bevolkingsgroep in Kanaan kun
nen wijzen, waarover verder echter niets met zekerheid valt te 
zeggen. De conclusie van Jagersma, die Kroon deelt, is, "dat 
we bij het gebruik van de naam Israël in het Oude testament ze
ker niet aan een politieke eenheid, die in de tijd van de monar
chie de hele bevolking van Kanaan omvat , kunnen denken. Op 
zijn minst vanaf het tijdstip waarop David koning werd is er 
duidelijk sprake van twee rijken: Israël en Juda. Ook etnolo
gisch gezien kan men nooit van een eenheid spreken. In beide 
rijken was de bevolking in dit opzicht wat hun samenstelling 
betrof zeer heterogeen, al gold dit waarschijnlijk in sterkere 
mate voor Israël dan voor J u d a " . 

Martin Buber heeft gepoogd om de oorsprongen van het 
volk Israël zo ver mogelijk terug te leggen. Kroon betwijfelt 
dus, of dat werkelijk op historische gronden k a n . M ) Kroon 
schrijft daarover in een feestbundel voor dominee J . J . Buskes. 
Hij ziet een overmatige neiging bij Buber, om voor het geloof 
van Israël in die periode, ja reeds in de vroegste tijden, histori-



sche bewijzen te vinden. Dat leidt te gemakkelijk tot een nieuw 
soort "heilshistorisch" biblicisme, waarbij niet meer duidelijk 
blijft, hoezeer het bijbelse geloof altijd het geloof van een rest, 
een profetische minderheid was, en geen unaniem Israëlitisch-
historisch volksgeloof. Allerlei gestalten uit de bijbel vallen niet 
samen met een destijds door ieder te constateren "historische 
realiteit", maar zijn veeleer door de profetische kritiek ge
vormd. "Desondanks moet ik zeggen", aldus Kroon, "da t dit 
boek zulke adembenemende stukken bevat, dat er voor mij al
thans geen tweede werk over de Tenach bestaat waarin het ka
rakter van het bijbelse geloof-als-wég, als weg tégen de wegen 
van de meerderheid in, zó helder naar voren komt. Het is voor
al ook een boek waarin die weg-van-het-geloof van Israël als 
een weg der geslachten licht werpt op de weg van God met alle 
geslachten en alle volkeren." 

In de tijd die het Oude Testament beschrijft is de naam Israël 
niet zozeer van late oorsprong, maar het is nóóit de naam ge
weest voor een volk in de zin van een etnologische of politieke 
eenheid. De naam Israël komt volgens Kroon vrijwel het meest 
voor in Tenach in de zin van een godsdienstige, of een theolo
gisch zo geziene eenheid en op vrijwel al die plaatsen hebben we 
te maken met een latere theologische constructie. 

R. Zuurmond schreef in In de Waagschaal zijn artikel onder de 
titel: De Naam van Israël. Daarin betoogt hij dat de aartsvader 
(Gen. 35:10) die naam niet van nature hééft, maar dat - in bijbel
se zin - iemand een naam wordt toegeroepen en dus een roeping 
betekent. "Israël is - naar het bijbelverhaal - de naam van de 
aartsvader. Maar tegelijk is het de naam van het volk dat hem be
lichaamt, van de zonen die hem representeren. Zonen zijn zij niet 
op grond van historisch-biologische overwegingen." Even verder 
schrijft hij: "Het is duidelijk dat we van hieruit, wanneer we spre
ken over het volk Israël, met het begrip 'volk' erg voorzichtig 
moeten omgaan. Het volk-zijn van Israël is en blijft gefundeerd 
in zijn roeping, in de aan hem gedane belofte, in het op hem geda
ne appel." In het artikel is het probleem aan de orde, dat de vraag 
naar de concrete werkelijkheid van het Woord van God in deze 
wereld theologisch een vraag is van het allergrootste belang, 
maar dat in het beantwoorden van die vraag geen gebruik ge
maakt dient te worden van theologische kortsluitingen. Die ont
staan namelijk bij een restloze identificatie van het Israël der ver
kondiging en het joodse volk of de staat Israël. 



Over zijn artikel ontstond in In de Waagschaal discussie. 
Hasselaar en Van de Werf tekenden in hetzelfde nummer al be
zwaar aan tegen Zuurmonds visie. In het nummer van 27 sep
tember 1975 reageerde Zuurmond in een ingezonden stuk. 
Daaraan voorafgaand vatte De Knijff met een nogal harde 
hand de positie van Zuurmond als volgt samen: de theologische 
betekenis van Israël wordt niet door het concrete Israël beli
chaamd. "Wanneer dat gezegd word t " , zo reageert Zuurmond, 
"moet men dat zó verstaan, dat de betekenis van Israël volgens 
mij niet adequaat kan worden beschreven in de termen van 
onze gangbare, burgerlijke geschiedenisopvatting." En: "De 
discussie spitst zich toe op de vraag: wat bedoel je , waar heb je 
het over wanneer je als theoloog 'Israël ' zegt. Ik meen: dat 
weet je pas als je het hele verhaal van Gods verbondstrouw 
hoort . Het verhaal waarin ook de goyim (volkeren) voorko
men. Ik denk er niet aan te ontkennen dat het joodse volk, en 
wellicht zelfs de staat Israël daarin voorkomt. Maar als mo
ment in dit verhaal, niet als het één en al. Ook niet als subject, 
want dat is de Messias Jezus, die er is 'voor A b r a h a m ' . " 

Uit het feit dat Kroon deze reactie van Zuurmond overneemt 
in zijn eigen maandbericht Bekirbénoe van december 1975 
moge blijken, dat hij het in deze discussie met Zuurmond eens 
is. Ons moeten dus, zo zou Kroon naar mijn idee concluderen, 
niet de lijfelijke maar de geestelijke nazaten van Israël, van dat 
bijbelse Israël interesseren, want die leven onder ons. 

2.5. Het schisma van Kerk en Synagoge 

In een interview dat S. Gerssen had met professor J .M. Hasse
laar en dat werd gepubliceerd in In de Waagschaal ter gelegen
heid van zijn afscheid als hoogleraar, zegt Hasselaar op een ge
geven moment: " Z o is er voor Israël en kerk beide het smarte
lijk gebeuren van de verwoesting van Jeruzalem en van de ver
strooiing van Israël onder de vele volkeren en natiën wat toch te 
maken heeft met de kruisiging van Jezus ." En hij vervolgt met 
de opmerking: "Kleys Kroon zou daar geloof ik zwaar tegen 
protesteren, maar het lijkt mij toch een vanuit het nieuwe testa
ment niet te overspringen zaak . " 

Hasselaar had in datzelfde interview al eerder over Kroon ge
zegd: "Kleys Kroon moet ik ook noemen. (...) Zonder dat ik 



meen Kroon in alle dingen begrepen te hebben, was het wel zo 
dat zijn wijze van exegetiseren mij toch wel altijd gegrepen en 
geboeid heeft. Ik denk dan vooral aan wat hij dan zo verhaalde 
rondom de Romeinenbrief." 

Kroon wijst er met nadruk steeds op , dat tijdens het ontstaan 
van de brief aan de Romeinen de situatie nog niet was zoals die 
later helaas geworden is. Er had toen nog geen duidelijk schis
ma plaatsgevonden. Hasselaar gaat uit van een latere situatie, 
en leest die in in het Nieuwe Testament. Kroon heeft inderdaad 
grote bezwaren tegen het leggen van een verband tussen de ver
woesting van Jeruzalem en de verstrooiing onder de volkeren 
enerzijds en de kruisiging van Jezus anderzijds. Hij zou inder
daad "zwaar protesteren" tegen de uitspraak van Hasselaar, en 
heeft dat eigenlijk ook metterdaad vele malen gedaan. Op ver
schillende plaatsen, bijvoorbeeld in het boekje dat hij schreef 
voor de Stichting Nederlandse Onderwijs Televisie bij een tele
visieprogramma in 1971, getiteld: "Luisterend naar het Joden
d o m " , haalt Kroon instemmend de woorden aan van de joodse 
geleerde André Neher. Die schreef namelijk dat wanneer de 
spanningen tussen joden en niet-joden in onze geschiedenis be
perkt waren gebleven tot die vormen die ze voor en rondom het 
begin van onze jaartelling hadden aangenomen, het huidige be
grip "antisemitisme" niet in de wereld zou zijn gekomen, of 
dat het niets anders zou zijn geweest en gebleven dan een pro
ces dat bijna wetmatig overal ontstaat waar in de ontwikkelin
gen der volken verschillen in cultureel en geestelijk niveau op
treden. Kroon achtte het noodzakelijk dat er opheldering ont
stond ten aanzien van het zogenaamde antisemitisme, een term 
die overigens pas in de vorige eeuw is ontstaan. Kroon voegt 
hieraan toe, dat als de spanningen gebleven waren zoals ze wa
ren voor of omstreeks het jaar nul, het dan lang niet zo erg ge
worden zou zijn als het later geworden is. Sterker nog, dan zou 
de ellende wellicht zelfs met de groei van het christendom ver
dwenen zijn. De ellende is juist geweest, dat uit het zich ver
breidende christendom een tegenstander van het jodendom is 
gegroeid, die heel anders over jodendom en Israël ging spreken 
dan dat tevoren het geval was geweest. Van meet af bestonden 
er natuurlijk al wel allerlei verhaaltjes. Zo ging bijvoorbeeld in 
die tijd de roddel, dat de joden zouden afstammen van een stel
letje melaatsen uit Egypte, die door de farao over de grens wa
ren gezet, omdat ze de hele omgeving besmetten, en die in de 



woestijn van dorst zouden zijn omgekomen als niet hun leids
man Mozes een stelletje ezels had ontdekt die op zoek bleken 
naar water. Daar zijn ze toen maar achteraan gegaan en inder
daad vonden die ezels water. Toen hebben ze uit dankbaarheid 
in Kanaan een tempel gebouwd met een ezelsbeeld erin en daar 
werd dan eens in de zeven jaar een vetgemeste niet-jood aan 
geofferd. En Tacitus gelooft dat verhaal nog ook en vertelt er 
dan bij, dat de joden eens in de week een rustdag nemen, en dat 
dat nietsdoen ze zo bevalt, dat ze een heel jaar van nietsdoen 
hebben ingesteld. 

Dus zo lag dat toen. Maar wat er later gebeurd is, namelijk 
de beschuldiging van godsmoord en de verklaring van de ver
volging van die joden uit die godsmoord, dat heeft geleid tot 
het "pijnlijkste raadsel en het smartelijkste conflict" dat het 
uiteindelijk geworden is. Kroon tekent daarbij aan, dat tot aan 
de tijd der kruistochten het gewone volk in West-Europa, ook 
hooggeplaatste leken en zelfs keizers, de joden vaak goed ge
zind waren. Bij de geestelijkheid daarentegen bestond al eeu
wen eerder de neiging tot een theologisch antisemitisme, een 
sentiment dat tenslotte in en door de kruistochten uitgezaaid 
werd in de harten van de daarvóór meestal immuun gebleven 
volksmassa's. Zo noemt bijvoorbeeld Chrysostomos de " jo 
den" het grote gevaar voor het christendom, en waarschuwde 
tegen hen. De christenen gingen daar in Antiochië namelijk op 
de hoge joodse feestdagen vaak ter synagoge en dat was nu vol
gens Chrysostomos het allerergste dat ze konden doen. Zo ver
eenzelvigden zij zich immers met de verwerpers van God en 
Christus en met dé woning der demonen: de synagoge. En, he
laas, Chrysostomos is geen uitzondering. Men vindt dit soort 
raadselachtige, furieuze jodenhaat bij veel andere kerkvaders. 
Hieraan moet niet worden afgedaan, volgens Kroon; zelfs niet 
door te wijzen op het voornaamste winstpunt van de eerste eeu
wen: de geestelijke overwinning van het christelijk geloof op 
het omringende heidendom en de daarin gevallen leerbeslissin-
gen. Immers, het is toch duidelijk dat het een met het ander 
veel meer verweven is geweest dan wij misschien waar willen 
hebben, stelt Kroon. Het lijkt er namelijk bijna op, dat die 
overwinning en die beslissing zijn gekocht ten koste van een 
echte solidariteit met het Oude Testament en met het joden
dom. 

Dat theologische antisemitisme heeft dus de spanningen niet 



alleen verergerd, maar ze fundamenteel van karakter doen ver
anderen. De beschuldiging van godsmoord en de verklaring 
van de vervolgingen der joden uit die godsmoord, dat heeft ge
leid tot dat vreselijke schisma. Er heeft in de Oudheid wel een 
soort van intellectueel antisemitisme bestaan. In plaats van het 
gebruik van de anachronistische term "antisemit isme", die im
mers afkomstig is uit de vorige eeuw, is het overigens beter om 
te spreken van anti-judaïsme in de zin van een ideologisch, en 
dan vooral een theologisch verzet tegen bepaalde aspecten van 
het jodendom als religieus verschijnsel. Dit was echter meer een 
stukje achterhoedegevecht tegen de beïnvloeding en geestelijke 
verovering van de Westerse wereld door de joodse Bijbel. 

De diaspora is bovendien al vroeg begonnen, al ver vóór 
onze jaartelling, en dus zeker niet het gevolg van de kruisiging 
van Christus. Omstreeks het begin van onze jaartelling woon
den zeer veel joden buiten Palestina, en de meesten van hen wa
ren helemaal niet verdreven. 

De spanningen tussen joden en hun niet-joodse omgeving 
hebben er op zich niet anders uitgezien dan de spanningen tus
sen bijvoorbeeld Romeinen en Galliërs. In elke beetje grotere 
plaats in het Imperium Romanum bestond dan ook een joodse 
gemeente, een "kaha l " . Terwijl oorspronkelijk die term "ka-
hal jizraeel" in Tenach nog aanduidt : de vergadering van de 
mannen in de woestijn, ging het gaandeweg betekenen: volks
vergadering. En naarmate de diaspora zich doorzette en er 
overal in die Grieks-Romeinse omgeving dus joodse gemeen
schappen ontstonden, werd dat woord ook gaandeweg in het 
meervoud gebruikt (kehilla) en vertaald met het Griekse 
"ekklèsiai" in de Septuaginta. Het was dus de gewoonte om in 
dat hellenistische Grieks de joodse gemeenschappen als "ekklè
siai" aan te duiden. Dat woord is dus helemaal met van christe
lijke, laat staan kerkelijke origine, en van oorsprong geen reli
gieuze term, maar een politieke term, niet alleen in het He
breeuws, maar ook in het Grieks. 

In het Nederlands is dat woord vertaald met: kerk. Het ver
dient dus aanbeveling om daarbij niet te denken aan " k e r k " in 
de huidige "kerkeli jke" zin van dat woord, namelijk lós van de 
synagoge. Dan gaat de betekenis die het woord van oorsprong 
heeft namelijk totaal verloren. Dit soort verduisterde beteke
nissen komt overigens bij meer woorden voor. Eén van de be
langrijkste in dit verband is het Griekse " è t h n è " dat een verta-



ling is van het Hebreeuwse "goyim" en dat dan in het Neder
lands met "heidenen" wordt vertaald. Dat woord "heidenen" 
herinnert veel te veel aan de Romeins christelijke term "paga-
n i " uit later tijd en veroorzaakt daarmee on-joodse en denigre
rende gedachten. Ons woord "heiden" zal wel, net als "paga-
n i " , etymologisch verwant zijn met "he ide" en heeft dus te veel 
de connotatie van "heikneuter" . Beter is het om, naar gelang 
het zinsverband, te vertalen met: volkeren, of: niet-joden. 

Er bestond dus wel in die Grieks-Romeinse omgeving een 
soort van hellenistisch "antisemitisme", maar dat kwam niet 
zozeer voort uit het volk. Het was meer het produkt van een 
kleine geleerdengroep, die de niet-joodse hellenistische levens
opvattingen wilde beschermen tegen een in hun ogen gevaarlij
ke werfkracht, die uitging van het jodendom! Kroon stemt in 
met de theorie, dat de mate waarin de niet-joden zichzelf bij 
het jodendom rekenden of daarbij geteld werden, de van oor
sprong geboortige joden verre overtroffen moet hebben. Er 
moeten door die werfkracht, die blijkbaar het joodse geloof in 
die slavenhoudersmaatschappij uitoefende, in het Grieks-Ro
meinse rijk zovele miljoenen joden zijn geweest, dat de joodse 
geschiedenisschrijver E . Schürer in zijn "Geschichte des Jüdi-
schen Volkes im Zeitalter Jesu Christ i" schrijft, dat de enorme 
uitbreiding van het jodendom zich uit de vermeerdering van het 
volk alleen niet laat verklaren. 

Dat men zich tegen de groeiende invloed van de joodse bijbel 
en het daardoor geïnspireerde geloof keerde, " za l " , volgens 
Kroon, "stellig een oorzaak hebben gehad in een vaag gevoel, 
dat de hele godsdienstige en maatschappelijke status quo van 
die Grieks-Romeinse samenleving daardoor in haar vanzelf
sprekendheid werd aangevochten". 

Niet alleen in zijn boekje "Luisterend naar het Jodendom" 
komt dit aspect aan de orde. Let er bijvoorbeeld eens op hoe 
Kroon in een artikel "Een subversief joods briefje", kritiek uit 
op de helaas ook in de kringen van de materialistische exegese 
aangehangen theorie over kanonvorming, en dan krachtig be
nadrukt , dat nota bene de brief van Paulus aan Filemon daar
om zo typerend is voor de " theologie" van Paulus, omdat het 
nou juist zo 'n praktisch briefje is! 

Kroon maakt duidelijk, dat het establishment die "Mes
siaanse" stroming, één van de stromingen binnen het toenmali
ge jodendom, als bijzonder gevaarlijk beschouwde, omdat het 



de samenleving in de kern aantastte. In die joodse gemeenten 
werd de gehele op slavernij berustende antieke wereld gevoeld 
als één grote mondiale herhaling van dat slavenhuis, waaruit 
hun voorvaderen nou juist waren bevrijd. 

Kroon stelt dus, en ik denk dat hij dat terecht doet, dat de 
wrevel zich met name tegen die wonderlijke maatschappelijke, 
je kunt ook zeggen: politieke instelling van het jodendom is 
gaan richten. En dat uitte zich dan in een kritiek op die gods
dienst. 

Het intellectuele "antisemitisme" van de Oudheid heeft zich 
tussen haakjes óók tegen het oudste christendom gericht. Men 
voelde daarin een zelfde bedreiging van de status quo : een zelf
de boodschap van bevrijding voor armen, gevangenen, achter
uitgezetten en slaven. Maar dat, zowel tegen christenen als te
gen joden gerichte, "antisemitisme" zou dan ook met de on
dergang van het heidense Rome verdwenen zijn als niet uit het 
"christelijk" geworden Rome, toen het niet meer vervolgd 
werd, maar overal zegevierde, een triomfantelijke, vijandige 
zuster van het jodendom was gegroeid. 

Het probleem is dus inderdaad zoals Neher schreef: was nu 
maar de toestand zo gebleven als zij oorspronkelijk was! Maar 
er is een heel andere kwestie bij gekomen. Toen is die spanning 
tussen verschillend georiënteerde mensen oneindig verscherpt. 
De oorzaak daarvan moet met name gezocht worden in het feit 
dat de oorlog met de niet-joden, tussen Zeloten en de Romeinse 
overheid zo bloedig is neergeslagen, nog bloediger dan de op
stand van Spartacus, een eeuw daarvoor, waarvan geschreven 
is dat er alleen langs de Via Appia zesduizend slaven aan krui
sen gespijkerd hingen dood te gaan. Die opstand is jarenlang 
door Zeloten voorbereid en heeft het vier jaar uitgehouden, 
wat gezien de krachtsverhoudingen natuurlijk uitzonderlijk 
was. Omdat die bloedige strijd zo 'n indruk gemaakt moet heb
ben, heeft dat waarschijnlijk geleid tot die noodlottige verkla
ring van de diaspora en de vervolgingen der joden. Dat zou dan 
een vloek zijn vanwege de godsmoord, de moord op de Chris
tus. Kroon vindt die gedachte uitermate verwerpelijk, zoals nu 
wel duidelijk zal zijn. De diaspora, voorzover die bestond, had 
veel meer te maken met werfkracht, dan met een of andere 
vloek! 

In In de Waagschaal schrijft hij een artikel getiteld "Christe
lijk antisemitisme", later, januari 1949, opgenomen in De 



Groene Amsterdammer, met een wat andere titel, namelijk: 
"Christendommelijk antisemitisme". Een andere titel "ten ein
de het misverstand af te snijden, als zou het vreselijke histori
sche verschijnsel, dat wij willen aanwijzen en afwijzen waarlijk 
'christelijk' te noemen zijn". Kroon: " E r bestaat, reeds sinds 
het begin der 'christelijke eeuwen', een christelijk antisemitis
me, dat gevaarlijker is dan alle wereldlijk antisemitisme. Alle 
antisemitisme poogt zichzelf te verklaren en te rechtvaardigen 
juist omdat het zo onverklaarbaar en onredelijk is. Maar de 
'christelijke verklaring' ervan is de ergste, omdat zij nóg moei
lijker te ontmaskeren valt - zij lijkt immers zo vroom en diep 
en schijnt zozeer te huiveren voor 'Gods oordelen' , dat ze on
weerlegbaar wordt " 

In ieder geval, en dat is het uitgangspunt van Kroon, was er 
in de tijd van het ontstaan van het Nieuwe Testament nog geen 
sprake van een schisma tussen de joodse en de christelijke ge
meente. Veel diaspora-gemeenten moeten toen voor een heel 
groot gedeelte uit niet-joden van afkomst hebben bestaan. Het 
schisma dat later is ontstaan ontstond dus niet zozeer mét de 
synagoge, maar veel meer in de synagoge. Zodoende richt Pau
lus zich in zijn brief aan de Romeinen ook eerst tot de joden en 
daarna tot de niet-joden van afkomst. Dat betekent natuurlijk 
niet dat naar de mening van Paulus pas nü in Rome een ont
moeting en spanning tussen joden en "Grieken" was ontstaan. 
Paulus gaat in deze brief niet in op recente puzzels van een 
"christelijk" groepje, maar op de grote, reeds lang ook in 
Rome zich voelbaar makende botsing tussen joden en niet-jo
den. Wie dat goed tot zich laat doordringen krijgt ook een heel 
andere kijk op de oorspronkelijke bedoeling van de nieuwtesta
mentische geschriften. In die geschriften wordt namelijk dóór 
joden met hun volk "gepolemiseerd ter mie en ten behoeve vèn 
de niet-Joodse wereld. Dat aan de niet-Joodse wereld duidelijk 
te maken is de bedoeling van de eerste messiaanse getuigen; te 
denken dat ze deze wereld een wapen in de hand wilden geven 
tegen Synagoge en Jodendom is een perversie van hun bedoe
ling en geest. Om dat echter na eeuwen en eeuwen, waarin die 
perversie doorwerkte, opnieuw te ontdekken (...) is (...) nodig 
een nieuwe uitlegging en toepassing van de bijbelse boodschap. 
Er is voor nodig een radicale verschuiving in de theologie en de 
praktijk der kerken. (...) Ik geloof trouwens dat er zoiets aan 
het groeien i s " . 1 2 ) 



Tot slot wil ik nog wijzen op een verslag van Kroon getiteld 
"Twintig jaar Kerk en Israël", waarin hij duidelijk maakt , dat 
"het nieuw-testamentische messianiteitsgeloof wortelt in de 
reeds eeuwen eerder, uit de teleurstelling over het koningschap 
in Israël geboren messiaanse verwachtingen". En dat het punt 
is, dat Jezus een bepaalde en zelfs beslissende keuze deed inza
ke de messianiteit, die een caesuur in Israëls geloofsgeschiede
nis betekende. 

Dat is dan ook het verschil met het al eerder genoemde rap
port "Israël - Volk, Land en S taa t " . De schrijvers van dat rap
port zien namelijk geen breuk in het optreden van Jezus van 
Nazareth en de reacties daarop , maar , en daar is dan het ver
schil van mening over, óók niet in de beslissende keuze die Je
zus deed inzake de messianiteit! Jezus koos niet voor het volk
als-zodanig, noch geestelijk, noch politiek. 

Dat laatste is natuurlijk juist het punt . Dat de schrijvers van 
het rapport geen breuk zien, is natuurlijk mooi , maar dat is het 
punt helemaal niet. Dat Jezus een beslissing nam en dat de keu
ze voor het volk-als-zodanig onaanvaardbaar bleek, dat bete
kent wel degelijk een caesuur in Israëls geloofsgeschiedenis. En 
daar gaat het natuurlijk om in het "gesprek met Israël" . 

Vervolgens wijst Kroon er dan op dat de verhouding niet is: 
Kerk en Israël, maar : Kerk en Synagoge. Er is een essentieel 
verschil tussen de joodse kehilla en het joodse volk. De synago
ge is, als religieus verlengstuk van land en volk, steeds meer 
mutatis mutandis dezelfde trekken gaan vertonen als de Kerk in 
de loop van de christelijke eeuwen. Dan volgt er een belangrijk 
zinnetje: "Alléén doordat beide met en aan elkaar in een crisis 
komen zullen zij voor elkaar iets kunnen gaan betekenen. Niet 
uit het joodse 'volk ' maar uit de joodse 'kehilla' is de messiaan
se gemeente van Jezus geboren." 

Kroon vervolgt dan zijn verslag met erop te wijzen dat de 
verhouding in de Schrift zowel als in de geschiedenis niet is: Is
raël en de Kerk, maar Israël en de gojiem. Dat dat zo is, ook en 
juist in het Oude Testament, en dat dat niet zomaar een "los 
floddertje i s" zoals hij het weieens gezegd heeft, is voor Kroon 
steeds meer een bepalend inzicht geworden, waardoor hij ook 
steeds beter de "beker ing" van Paulus en diens polemiek is 
gaan verstaan. 



2.6. Israël als kritisch begrip 

Ter afsluiting van dit hoofdstuk wil ik een citaat opnemen uit 
Bekirbénoe. Tot nu toe is al wel duidelijk geworden dat Israël 
bij Kroon vooral een kritisch begrip is. Kroon theologiseert 
ook wat Israël betreft van het bijzondere naar het algemene, 
van het pars naar het to tum. Israël is Israël omdat het verkoren 
is, en dat kan nooit tot een verkorenheid leiden, tot een eigen
schap van het volk zelf. Het is dus niet zo dat je maar naar Is
raël hoeft te kijken om te weten wie God is. God is niet onbe
middeld, direct, in een rustende kenbaarheid kenbaar in Israël. 
Daarom moeten we in de theologie een kritisch begrip " Is raë l" 
hanteren. 

Van daaruit moeten we het dan over verkiezing hebben. 
Theologisch gezien is er samenhang tussen Israël en het geheim 
van de uitverkiezing. Wanneer God, Abraham verkiezende, 
hem belooft dat alle volken der aarde gezegend zullen worden 
in zijn nakomelingschap (Gen. 12:1-3), dan belijdt de Kerk, dat 
de vervulling van Israëls verkiezing in Jezus van Nazareth de 
grenzen van het volk van het Oude Testament heeft doorbro
ken en van ieder die gelooft dat de jood Jezus heer der wereld is 
geworden een authentieke zoon van Abraham maakt (Gal. 3: 
6v.), maar tegelijkertijd, dat God zijn volk niet heeft verstoten 
(Rom. 9-11). Over het leerstuk van de verkiezing maakt Kroon 
in Bekirbénoe, december 1969, de volgende opmerkingen: In 
de Schrift is: 1) de uitverkiezing van Israël geen privilege van Is
raël, maar alleen van de God van Israël 2) de uitverkiezing geen 
veilige en gesloten status, maar een riskante en open opdracht 
3) de uitverkiezing geen bescherming tegen kritiek, maar juist 
uitgangspunt voor kritiek 4) de uitverkiezing geen exclusieve 
maar een inclusieve zaak 5) de uitverkiezing daarom niet tot Is
raël beperkt, maar zich uitstrekkende tot en zich openbarende 
aan alle volkeren. Ik neem dit citaat hier op omdat er duidelijk 
uit blijkt, wat in de rest van dit hoofdstuk wel evident is, maar 
nergens expliciet geformuleerd, nl. hoe de verkiezing van Israël 
samenhangt met het verkiezen van de God van Israël en niet 
met het volk-zijn van het volk zelf. Daarover is die polemiek, 
waarover we in de vorige paragraaf spraken, ontstaan. Daar
over heeft ook Paulus het bij zijn mede-joden. 



HOOFDSTUK 3 KROON OVER PAULUS 

Er is al gesproken over de spanningen en conflicten in het Ro
meinse Rijk in de tijd van het ontstaan van de nieuwtestamenti
sche geschriften. Gezien het feit dat het Imperium Romanum 
met zijn Pax Romana niet alleen iets geweldigs maar vooral iets 
gewelddadigs was, moet je zeggen dat daartegen veel opstand 
gekomen is. Kroon gaat ervan uit, dat met name de Zeloten ge
zien werden als exponent van al het verzet, dat ondergronds en 
vaak latent in dat imperium overal heerste. Dat wil natuurlijk 
helemaal niet zeggen dat dat algemeen verbreide anti-joodse ge
voelens onder de volksmassa's betekend heeft! Integendeel, die 
voorstelling heeft Kroon willen bestrijden. De joodse gods
dienst heeft, vanwege het sterke sociaal-gerichte karakter, en 
met name vanwege ter zake van de slavernij bepaalde gekoes
terde opvattingen, waarschijnlijk juist een sterke aantrekkings
kracht uitgeoefend op de omgeving. 

In dat verband nu wil Kroon wijzen op de zijns inziens meest 
karakteristieke brief van Paulus, waar toch vaak overheen ge
zien wordt, omdat er geen "theologie" in zou staan, maar lou
ter praktijk: de brief aan Filemon. Kroon acht die brief daarom 
het meest karakteristiek voor Paulus, omdat als je van theolo
gische leerstellingen uitgaat, je helemaal niet begrijpen kunt 
waarom ze dat briefje bewaard hebben. Maar als je daarente
gen van politiek-maatschappelijke feiten tracht uit te gaan, en 
je vraagt je dan af wat de prediking van Paulus in de praktijk 
betekend heeft, en in hoeverre dat typisch joods is gebleven, 
nog wel geradicaliseerd joods , dan stuit je op die brief aan File
mon. Eén van de meest opvallende zinsneden is vers 16: "Wan t 
hij is misschien wel daarom een tijdlang weggeweest, opdat gij 
hem voorgoed zoudt terughebben, nu niet meer als slaaf, maar 
als meer dan slaaf, als een geliefde broeder, in hoge mate voor 
mij, hoeveel te meer voor u, zowel in het vlees als in de Heer." 
Dat laatste was "vanzelfsprekender" dan het eerste! Wanneer 
je als weggelopen slaaf terugging naar je heer, dan speelde je 
met je leven, maar ook als je als slavenhouder een weggelopen 
slaaf weer bij je nam, riskeerde je een aangifte van illegaal han
delen. Volgens het Romeinse recht mocht je immers een wegge
lopen slaaf niet zomaar weer aannemen; dan zou de hele bo-



dem wegzakken onder die slavenhoudersmaatschappij . 
Kroon vond dat de nieuwtestamentische exegese veel te lang 

is bezig geweest het imago van Paulus voorgoed bij de joden te 
bederven. Dat is natuurlijk ook lange tijd het geval geweest met 
Jezus, maar daarvan kun je zeggen dat dat nu wel wat geluwd is 
en dat allerlei joden nu zeggen "Jezus was een goede j o o d " . 
Bovendien zou Jezus zich volgens de evangeliën ook beperkt 
hebben tot zijn eigen volk. En dan zou eigenlijk Paulus degene 
zijn geweest die dat radicaal aan de kant heeft gegooid, en ge
zegd: in Christus is noch jood , noch Griek. Zo zou hij dan de 
aanstichter zijn geworden van allerlei "antisemitische" theo
rieën en praktijken. 

De brief aan de Efeziërs is volgens Kroon een brief van Pau
lus zelf, óf, als het waar is dat niet Paulus maar iemand anders 
de auteur van die brief is, - dan achtte Kroon deze brief toch 
geschreven door een wel zeer nabije leerling van Paulus, die, 
evenals Eliza die het dubbele van zijn leermeester verlangde, 
Paulus zelfs nog heeft overtroffen. 

Deze brief aan de Efeziërs is namelijk het radicaalst inzake 
de definitief weggedane vijandschap tussen joden en niet-joden 
en een definitief aangebroken zijn van een nieuw verbond, na
melijk tussen die twee: "Opda t hij die twee tot één nieuwe mens 
scheppende weer met God zou verzoenen door het kruis, waar
mee hij de vijandschap gedood heeft". 

Zo nadrukkelijk als in de Efezenbrief staat het in geen van 
zijn brieven, al moet je volgens Kroon wel zeggen dat het in zijn 
andere brieven herkenbaar is. Met name de brief aan de Ro
meinen is helemaal op die gedachte gebouwd. 

Het is volgens Kroon nodig dat wij allereerst breken met de 
voorstelling, dat die brief aan de Romeinen is geschreven, aan 
een van de joodse gemeenschap afgesplitste christelijke ge
meente. Het is opvallend, dat sommige brieven wel aan een 
ekklèsia gericht zijn, maar met name juist de brief aan de Ro
meinen niet. Het adres van de brief is een merkwaardige for
mulering: "pasin tois ousin en Romèi agapètois tou theou klè-
tois hagiois" (Rom. 1:7). Kroon pleitte ervoor de volgorde in 
het Grieks van beslissende betekenis te laten zijn bij de verta
ling van dit adres, zodat vertaald zou moeten worden: " A a n al
len die in Rome zijn: geliefden Gods en geroepen heiligen." 

Daaraan gaat vooraf de zin: "en hois este kai humeis klètoi 
ièsou christou", wat betekent: " temidden waarvan ook gij ge-



roepenen van Jezus Christus zi j t" . Dat " temidden waarvan" 
slaat dan weer op : "alle volkeren" uit de zin die aan deze zin 
weer voorafgaat; "en hois" slaat op: "pasin tois ethnesin". Het 
is zeer belangrijk om te zien dat dit een uiterst wijde formule
ring is en dus niet aan een bepaalde gemeente met zoveel woor
den gericht, laat staan een afgesplitste christelijke gemeente. 
Kroon gaat ervan uit, dat toen de brief werd gezonden er nog 
géén schisma in Rome had plaatsgevonden. Hij baseert zich 
daarbij op het boek Handelingen. De schrijver van Handelin
gen geeft namelijk de indruk, dat Paulus tijdens zijn zeereis 
nog onverschrokken was (Handelingen 27), maar somber en 
bevreesd wordt naarmate hij Rome nadert. Kroon wijst op het 
vijftiende vers van hoofdstuk 28 waar Lukas het opvallende de
tail vermeldt, dat Paulus "moed greep" , en wel toen hij "broe
ders" uit Rome zag, die het escorte helemaal tot aan de pleister
plaatsen "Forum Appi i " en "Tres Tabernae" tegemoet waren 
gereisd: een behoorlijk eind ten zuid-oosten van Rome. Kenne
lijk heeft Paulus gedacht dat er niemand zou komen opdagen, 
niet omdat hij vreesde onbekend te zijn in Rome, maar onbe
mind en allesbehalve welkom! Waarom Paulus deze vrees 
koesterde, wordt volgens Kroon duidelijk in wat er daarna 
volgt: 

Drie dagen later zoekt Paulus namelijk contact met de leiders 
van de joodse gemeente in Rome en zegt tegen hen: "Mannen 
broeders, ofschoon ik niets gedaan heb tegen ons volk of de 
voorvaderlijke gewoonte, ben ik uit Jeruzalem gevankelijk 
overgeleverd in de handen der Romeinen, die na onderzoek mij 
wilden vrijlaten, omdat er bij mij van geen halsmisdaad sprake 
was. Maar toen de joden in verzet gingen, werd ik genoodzaakt 
mij op de keizer te beroepen; niet, dat ik mijn volk van iets wil
de beschuldigen. Daarom heb ik verzocht u te zien en toe te 
spreken, want om de hoop van Israël draag ik deze keten." En 
dan zeggen die broeders tegen Paulus: "Wij voor ons hebben 
geen brieven over u uit Judea ontvangen, en ook is niemand 
van de broeders iets kwaads over u komen boodschappen of 
spreken. Maar wij stellen het wel op prijs van u te vernemen, 
welke uw denkbeelden zijn, want wat deze secte (in het Grieks: 
haeresie!) betreft, ons is bekend dat zij overal tegenspraak 
vindt ." 

Daar ging het dus om! Paulus vreesde dat er door de leiding 
van de joodse gemeente in Jeruzalem brieven waren gezonden 



naar de joodse leiders in Rome waarin tegen hem als tegen een 
renegaat en een ketter werd gewaarschuwd. Zelf had hij im
mers zulke brieven meegekregen naar de joodse leiders in Da-
mascus, en hij kon zich dus levendig voorstellen, dat nu hem 
iets dergelijks zou overkomen in Rome. De ontmoeting op de 
"mark t van Appius" bij de "drie kroegjes" had hem zeker be
moedigd, maar de ontmoeting met de joodse leiders in Rome 
stelde hem pas geheel gerust. Hij wordt geaccepteerd als een 
mede-jood, met afwijkende denkbeelden, waarover men graag 
wil worden voorgelicht. Dat gaat overigens niet zachtzinnig; 
Paulus is zijn hele leven niet iemand van zoetgevooisde woord
jes geweest. 

Opvallend is het dat Paulus geen enkel contact blijkt te heb
ben gezocht met enigerlei aparte "christelijke" gemeente, die in 
een schisma zou verkeren met de joodse gemeente. Vandaar 
dat Kroon stelt, dat die toen blijkbaar nog niet bestond in 
Rome. Dat feit namelijk is véél opvallender dan het wat abrup
te slot waar alle commentaren het hoofd over breken. 

Dat betekent dan ook, dat men er onder "christenen" om
streeks het jaar 80, toen dit boek Handelingen zal zijn ont
staan, nog van uitging, dat in het jaar dat Paulus in Rome 
kwam, in 61 of 62, daar alleen maar een christelijke "modal i 
teit" binnen de joodse gemeenschap bekend was. Niet alleen de 
woorden van de joodse leiders, maar het hele slot van het boek 
Handelingen zouden totaal anders hebben moeten luiden, als er 
in Rome toen al een schisma was ontstaan tussen de joodse en 
de christelijke gemeente! Wie dat eenmaal goed tot zich heeft 
laten doordringen, krijgt, volgens Kroon, een totaal andere 
kijk op de oorspronkelijke bedoeling van een brief die Paulus 
in het jaar 57 al naar Rome had geschreven: de brief aan de Ro
meinen. Dat kan dus geen "christelijk" of "kerkeli jk" ge
schrift zijn geweest, in de latere betekenis van die woorden, ge
richt aan een tegenover de joodse gemeente staande christelijke 
gemeente. 

Als Paulus in 62 geen aparte "christelijke gemeente" in 
Rome heeft gezocht of ontmoet , dan heeft hij vijf jaar eerder 
ook geen brief aan zulk een gemeente verstuurd. Volgens de 
brief aan de Romeinen was er overigens wel alle aanleiding om 
een schisma tussen " joden" en"chris tenen" te vrezen. In het 
eerste gedeelte begint Paulus namelijk de joden toe te spreken 
over de niet-joodse wereld. Vervolgens, in het tweede deel van 



de brief, de hoofdstukken 9-11, spreekt Paulus de niet-joden 
van afkomst toe over Israël. Om dan in een derde deel, 12-16, 
de conclusies daaruit te trekken voor het onderling samenleven 
van die twee. Kroon vindt dat , terecht, voorzover ik kan zien, 
de enige zinnige structuuropvatting van de Romeinenbrief. 

Al vroeg in de geschiedenis der christelijke exegese is het ech
ter gebruikelijk geworden te menen, dat Paulus na zijn "beke
ring" zijn jood-zijn heeft verloochend en daardoor aanleiding 
zou hebben gegeven voor een on-joodse en zelfs anti-joodse in
terpretatie van zijn brieven. Een ander punt is, dat men ook al 
vroeg begon te menen, dat de thematiek van die brieven reeds 
beheerst wordt door de latere zgn. tegenstelling tussen de "wet
tische joodse religie" en de "universele christelijke religie", in 
plaats van die tussen joden en Grieken, heren en slaven, man
nen en vrouwen, ouders en kinderen. Dit achtte Kroon twee fa
tale vooroordelen, waarvan we ons radicaal zouden moeten be
vrijden om tot een betere Paulus-exegese te komen. Men zegt 
wel dat Paulus is bekeerd, maar volgens Kroon komen er in de 
bijbel helemaal geen bekeringsgeschiedenissen voor! Er komen 
wel róepingsgeschiedenissen voor. Voorzover Paulus van iets is 
"bekeerd" , dan zeker niet van zijn jood-zijn en zelfs niet van 
zijn Farizeeër-zijn, maar van zijn zeloot-zijn! Er is volgens 
Kroon alle reden tot het aanvaarden van de juistheid van Lu-
kas ' weergave van Paulus ' woorden zowel in Hand . 22:3 als in 
Hand . 23:6: " Ik bén een j o o d " en " Ik bén een Farizeeër". 

Kroon concludeert dan dat het niet zo is, dat Paulus de Mes
sias heeft leren kennen door Jezus, en dat dus de kwestie zou 
zijn: Is Jezus de Messias? Kroon was er daarentegen zeker van 
dat Paulus een felle messianist was, want dat waren toen bijna 
alle joden behalve de Sadduceeën. Dat betekent niet dat een 
persoonlijke Messias verwacht werd; dat was in sterke mate een 
apocalyptische, eschatologische gestalte geworden. 

Paulus heeft in eerste instantie de messianiteit van Jezus ver
worpen. Tijdens het leven van Paulus was die messianiteit van 
Jezus omstreden. We moeten dus in de gaten hebben waaróm 
dat zo was, en dat de kwestie niet was: "Jezus is de Messias of 
niet", maar: "De Messias is Jezus of niet!", namelijk: op-de-
wijze-van-Jezus of niet! Zo zegt Paulus het namelijk in de Efe-
zebrief: "Doch gij geheel anders!" (Ef. 4:20v.) Gij zijt immers 
onderwezen in het onderricht in de Messias zoals die waarheid 
is in Jezus. 



De brief aan de Efeziërs achtte Kroon nog belangrijker te 
zijn dan de brief aan de Romeinen. Hij vond ook dat je wel de
gelijk onderscheid moest maken tussen " Jezus" en "Chr i s tus" . 
Dat waren twee gestalten die voor Paulus soms samenvielen, 
maar niet zomaar zonder meer. Kroon pleit dus niet voor een 
scheiding, bijvoorbeeld in "de kerugmatische Christus" en "de 
historische Jezus" , maar voor een onderscheid dat gemaakt 
moet worden tussen een historische gestalte en een eschatologi
sche gestalte. Een Messias loopt niet zo rond. . . ! 

Die messianiteitskwestie zoals we hem hebben aangeduid, 
heeft voor Paulus centraal gestaan. Aanvankelijk heeft hij Je
zus verworpen, ja , maar terwille van de Messias! Als messianist 
kon hij niet anders dan Jezus verwerpen. Paulus moet dan ook 
een zeloot zijn geweest, of in de letterlijke of in de mentale zin. 

Paulus is dus van dat zeloot-zijn "bekeerd" , maar is, daar 
zal Lukas heus wel gelijk in hebben, Farizeeër gebléven! En hij 
zag in die spanningsvolle wereld, waar de conflicten lagen te 
broeien en te smeulen, een wereld-wijd Messiaans verbond aan
breken tussen de twee werelden, die van de joden en die van de 
niet-joden, Grieken en Romeinen (Romeinen 15:7!). Een we
reldwijd Messiaans verbond, wel te verstaan, in de Messias, zo
als hij die heeft leren kennen in Jezus van Nazareth. Dus niet 
via een gewelddadige weg bovenlangs, maar via een Messiaanse 
weg, ónderlangs. 

Om Paulus nu een zendeling te noemen is niet erg verhelde
rend. Kroon wees erop, dat Paulus zichzelf noemt: "apostel van 
de volken" (Rom. 11:13). Die tweede naamval " v a n " betekent 
in het Grieks niet het adres, waar je naar toe gestuurd bent, 
maar juist de afkomst, wie je gezonden heeft. Paulus heeft dus 
veel meer getracht de zaak van de goyim, de volkeren, de niet-
joden, tot zijn eigen zaak te maken, en die zaak bij zijn mede-jo
den aan de orde te stellen, te behartigen. Dat doet hij al in het 
tweede hoofdstuk van de Romeinenbrief. Dan zegt hij namelijk 
dat het inderdaad een vreselijke puinhoop is, die de volkeren er 
van maken, een rommeltje. . . "maar jullie d a n ? " , zo vraagt hij 
aan zijn mede-joden, "jullie zijn toch precies hetzelfde?" 

Dit kan trouwens absoluut niet "antisemitisme in het N . T . " 
genoemd worden. Dat is onzinnig, dan kun je net zo goed 
Amos bijvoorbeeld en de andere profeten antisemieten noe
men, want die spraken hun mede-joden op een dergelijke ma
nier toe! 



Dat wereldwijde Messiaanse verband zoals Paulus dat zag 
aanbreken, heeft beslissende invloed gehad op de evangeliën. 
Zo wordt de herovering van Jeruzalem op de Romeinen door 
Jezus inderdaad in de evangeliën beschreven op de manier 
waarop dat indertijd vaker gebeurde: de zeloten trommelden 
een legertje bijeen en bestormden de stad. Maar in de evange
liën wordt deze "bes torming" beschreven als een intocht, uitge
rekend op een ezeltje! 

En Paulus heeft er zich over verbaasd, en verheugd, dat de 
goyim, die " h e t " niet horen konden, het tóch bleken te horen. 
Het zal nu dan ook wel duidelijk zijn dat Paulus alleen maar 
naar de schijn een geweldig pleidooi tegen de wet houdt . Pau
lus wordt in deze brief niet moe erop te wijzen, dat de God van 
Israël óók de God van de volkeren is. Dat was overigens legitie
me joodse leer. Paulus heeft ook nooit een "Gesetzesfrei" 
evangelie verkondigd. Hij heeft wel tweeërlei thora , leer, on
derscheiden: de thora van de adem des levens en de thora van 
de zonde en de dood. Maar dat zijn twee hanteringen van een 
en dezelfde thora . Paulus heeft kennelijk op het oog een in de 
niet-joodse wereld verkeerd gebruikte en dus de dood werken
de thora. Daartegenover stelt hij de thora , zoals zij voor Israël 
én de volkeren is bedoeld: als " thora van de adem des levens". 

Paulus valt dus de thora niet aan. Hij wil integendeel zijn 
mede-joden bijvallen in hun kritiek op die hele omgeving waar
in ze leefden. Maar dan gaat hij een betoog opzetten, dat naar 
zijn mening de positie van de joden niet is, dat zij het beter 
doen, maar dat zij het beter wéten. (3: lv . , dat is niet een vraag 
aan niet-joden gesteld, maar een vraag die jóden stellen.) De 
grondstelling van Paulus is nu: "Als God ons niet in het gericht 
brengt, hoe kan Hij dan de wereld oordelen?" Daaruit komt 
dan de volgende stelling, dat de mens alleen door het geloof, 
zonder de prestaties van de thora , gerechtvaardigd wordt . Dat 
werkt hij vervolgens uit aan de hand van wat hij noemt: Abra
ham, onze vader kata sarka (naar het vlees): hij zet een bijna 
letterlijke rabbijnse redenering op touw, om te betogen, dat 
Abraham gerechtvaardigd is voordat hij besneden werd (dat 
klopt met het tenach-verhaal). Paulus komt nu, als hij het over 
Abraham gehad heeft, tot een typisch scharnier in zijn hele be
toog, waaruit blijkt dat hij de hele wereld en met name de toe
stand van de joodse situatie zo zwart schildert om te kunnen 
duidelijk maken dat de Messias verschenen is. Via dat schar-



nier in hoofdstuk 5 wil Paulus toe naar de toespitsing in dit ge
deelte, waarin hij zeggen wil tegen zijn mede-joden, dat ze eens 
goed om zich heen moeten kijken, naar wat er aan de hand is in 
de wereld, de wereld van de volkeren: héél de schepping zucht 
en is in barensweeën. Een typisch rabbijnse term om de toe
stand te beschrijven die voorafging aan de komst van de Mas-
jiach! 

Heel de schepping is in barensweeën, zoals een kind barens
weeën veroorzaakt en dus eigenlijk niet iets negatiefs, maar iets 
positiefs is, want er is wat te verwachten. Er wil iets anders ko
men. Dit pleidooi voor de volkerenwereld loopt dus uit op een 
visie, die volgens Kroon volledig Messiaans genoemd moet 
worden. 

In de hoofdstukken 9-11 houdt hij nu juist een bijna omge
keerd pleidooi bij niet-joden voor Israël. Op een soortgelijke 
manier waarop hij eerst de thora in een soort dubbelzinnigheid 
heeft belicht, spreekt hij nu over een geboortig Israël, een af-
stammings-Israël enerzijds en een geroepen Israël-zijn ander
zijds. Hij geeft hier dus de niet-joden een soort van catechese 
aangaande de geschiedenis van Israël. 

De hoofdstukken 12-15 trekken dan vervolgens de conclusie 
uit de beide pleidooien. Die hebben namelijk ten doel gehad de 
joden op de niet-joodse wereld en de niet-joden op de joodse 
wereld te wijzen. Er wordt voor deze hoofdstukken de volgens 
Kroon misleidende term "vermaningen" gebruikt. "Pa raka-
leoo" betekent meer "vertroosten" dan "vermanen" . Een "pa-
raklètos" is een advokaat , iemand die erbij wordt geroepen om 
je te helpen als je het niet alleen kan. Met deze opwekkingen 
eindigt de brief. En hier trekt Paulus dus de conclusies uit de 
beide voorgaande stukken en dat is dan ook de hoofdzaak van 
de brief, en niet hoofdstuk 2 tot 8 en zelfs niet de hoofdstukken 
9 tot 11, maar de hele doelstelling van de brief begint in hoofd
stuk 12, namelijk de "ethiek" van de brief aan de Romeinen. 
Met die politieke kwestie van Romeinen 13 bijvoorbeeld, waar 
Paulus duidelijk waarschuwt, dat de "pol i t ie" de "knuppe l" 
niet vergeefs draagt. Daar wordt niet zozeer een leer aangaande 
de "s taa t" ontwikkeld of zoiets, maar daar is net als in Filemon 
sprake van praktische "vermaningen", opmonteringen, ten be
hoeve van het samenleven van joden en niet-joden in die Ro
meinse samenleving. 

Kroon legt dus inderdaad de Romeinenbrief uit vanuit de 



brief aan de Efeziërs, die Kroon beschouwde als de duidelijkste 
samenvatting van Paulus ' gedachten wereld, en begint Paulus 
dus te lezen in zijn brief aan Filemon, omdat Paulus in dat 
briefje nog het duidelijkst tot zijn recht komt . 

Voor de theologie betekent dit, dat de theologie er verstandig 
aan zou doen om het boek van Israël: Thora , Profeten en Ge
schriften, dat met een heel gevaarlijke misverstandwekkende 
term het "Oude testament" wordt genoemd, met name van 
Paulus te leren lezen. Van hem te leren hoe je dat doen moet. 
En met name, hoe je dat dan vóór moet lezen, aan de niet-jood-
se wereld. Want dat is de eerste opdracht van de kerk. Op ge
zag van Jezus Messias, en geleerd door Paulus , en de anderen, 
Tenach uitleggen; want dat is een onvergelijkelijk boek, dat 
met geen enkel heilig boek ter wereld vergelijkbaar is, een on
uitputtelijk geheel. En dat hebben die eerste "christenen", die 
joden die op de "school van Jezus" waren gekomen, geleerd: 
op een bepaalde intensieve manier opnieuw die belofte te gaan 
verwachten. Paulus noemt dat met een prachtige term: de 
"eschatos a d a m " , de uiteindelijke mens, het uiteindelijke 
menszijn. En die verwachting moet niet ingeruild worden voor 
een bezit. Want dan blijft het een herhaling van wat destijds ge
beurde: eerst was het een ja- en nee-kwestie, maar later is het 
een welles-nietes-kwestie geworden, en dat was.erg. Toen kreeg 
je een zich beschermende en vasthoudende synagogale gemeen
schap en een hoe langer hoe arroganter wordende kerk en staat 
omvattende constantijnse christelijkheid. 

" E n " , zo eindigde Kroon een serie gesprekken met hem op 
de Ikon-televisie, "da t is nou bezig afgebroken te worden, ge
lukkig, afgebroken te worden . . . " 



HOOFDSTUK 4 GESPREK MET LEERMEESTERS 

4.1. Het gesprek met Karl Barth 

Nadat we in het vorige hoofdstuk zoveel als mogelijk Kroon 
zelf aan het woord hebben gelaten over Israël, willen we in dit 
vierde hoofdstuk beschrijven op welke punten Kroon kritiek 
had op zijn leermeesters. Daarbij moet ervan worden uitge
gaan, dat het verschil zit in de overeenkomst. Dat is dialectisch 
denken: je hebt een overeenkomst en juist op het punt waarop 
je overeenstemt heb je toch een verschil. Voor Kroon heeft op 
dit punt in sterke mate gegolden, dat "pour discuter il faut 
d'être d 'accord" . Het is belangrijk dat in te zien om niet dit 
hoofdstuk geheel mis te verstaan. Wanneer Kroon kritiek heeft 
op Barth, dan heeft hij dat als leerling en hij wilde zeker niet 
behoren bij "die huidige betuttelaars van hun leermeester, die 
van formaat zelfs niet tot zijn schoenranden reiken kunnen" . 
Kroon wenste "niet te verzeilen in het koor dergenen, die ook 
in ons land menen groot te zijn door op Barth af te geven" ." 
De bezwaren tegen de theologie van Barth betreffen zowel zijn 
terminologie als zijn conclusies. Veel méér bezwaar nog heeft 
Kroon gekregen tegen de wijze waarop de resultaten van Barths 
arbeid voor het karretje van de kerkelijke restauratie werden 
gespannen, maar dat is dus meer kritiek op de Barth-receptie 
dan op Barth zelf. Terecht heeft Ter Schegget er eens op gewe
zen dat je je nooit moet laten verleiden Barth te interpreteren 
zónder daarbij van zijn actualisme uit te gaan. Het object van 
de theologie is immers niet God-in-het-algemeen. Barth ge
bruikte trouwens liever het woord "Gegenstand" , omdat dat 
een veel spannender woord is. Het object is dus niet het reli
gieuze genus " G o d " , maar het object is het Woord van de bij
zóndere God; de God, die Israël blijkens zijn bevrijdend han
delen verkoren heeft. Dat Hij de verkiezende God is, die Israël 
uit de goyim verkiest, dat kwalificeert de Gegenstand van de 
theologie. Hij is bovendien op een heel unieke wijze God, na
melijk als de God die zich een Naam gemaakt heeft. En die 
Naam heeft Hij zich gemaakt in Zijn daden. God is altijd de 
God van die bijzondere geschiedenis. Dat is Hij niet óók, maar 
dat is Hij alléén. Er is dus geen eeuwige God in serene rust ach-



ter of boven de "actus p u r u s " (Miskotte). Dus als we theologie 
bedrijven moeten we altijd "de vogel in de vlucht schieten", zo
als Barth een keer gezegd heeft. 

Op de kwestie van de "inzet van de theologie" kunnen we nu 
niet al te diep ingaan. Daar zou heel veel over te zeggen zijn. J. 
Wissink ontzenuwt in zijn boek "De Inzet van de Theologie" 
het gangbare misverstand, dat het feit dat Barth van geen 
Godskennis wil weten buiten Christus om, ook zou betekenen, 
dat hij daarmee openbaring opvat als een miraculeus gebeuren 
zonder enig verband met natuur of geschiedenis. Wissink be
strijdt dus de interpretatie van Barth, die Kuitert en Schille-
beeckx van hem geven. Ten aanzien van die vraag, of je nu in 
de theologie beginnen moet bij het algemene dan wel bij het bij
zondere, is het bij mijn weten Bloch geweest die erop gewezen 
heeft, hoe vals dat dilemma is: wat is er namelijk aan de hand 
in de bewering "Alle mensen zijn sterfelijk, Socrates is een 
mens, dus Socrates is sterfelijk"? Dat is, dat de major "Alle 
mensen zijn sterfelijk" nóóit zou zijn geformuleerd, als Socra
tes niet was gestorven! Het bezwaar is dus niet zozeer dat je 
niet in het algemene zou mógen beginnen, maar dat dat niet 
kan! Achter elk in-het-algemene-beginnen zit een generalisatie 
van iets bijzonders, namelijk dat Socrates is gestorven en tot 
nog toe iedereen. Blijft wel de vraag in hoeverre Barth dit mis
verstand toch nog in de hand werkt doordat het spreken in ter
men van "senkrecht von oben" toch te veel een loodlijn sugge
reert die haaks op onze werkelijkheid komt te staan. Als je zo 
spreekt, dan denk ik, en ik ben overtuigd dat Kroon dat gezegd 
wilde hebben, dat je in de christologie vooral hebt na te gaan in 
hoeverre de messianiteit van Jezus primair thuishoort in de hele 
Messias-verwachting van Israël van destijds. 

Dat Karl Barth als eerste aan de orde komt in dit hoofdstuk 
wil niet zeggen dat Barth voor Kroon de belangrijkste leermees
ter is geweest. Dat was zonder twijfel professor K.H. Miskotte. 
Op de voorpagina van Bekirbénoe schrijft Kroon oktober 
1974, naar aanleiding van de tachtigste verjaardag van Miskot
te: "Wat mijzelf betreft moet ik zeggen, dat ik van hem meer 
leerde dan zelfs van Barth, en door hem meer van Barth dan 
rechtstreeks. Dat geldt vooral met betrekking tot ' Israël ' ; in dat 
opzicht kan ik mijn eigen leven en levenstaak zonder zijn in
vloed zelfs niet eens dénken." 

Dat Barth als eerste aan de orde komt hangt daarentegen sa-



men met het feit, dat Kroon zich over zijn kritiek op Barth re
delijk duidelijk heeft uitgelaten. Heel het werk van Barth heeft 
hij opgevat als de poging om duidelijk te maken, "da t de reali
teiten van 'God ' en 'Jezus Christus ' en 'Bijbel ' , wanneer men 
ze maar naar hun essentiële en actuele en legitieme inhoud be
grijpt, nog vandaag de dag de meest ingrijpende betekenis kun
nen hebben" . 

Dit schreef Kroon in een artikel in De Groene Amsterdam
mer van 19 mei 1956 getiteld: "Verzetsman, kerkvader en dog
maticus, Karl Barth zeventig jaar geworden". Let op de volgor
de in de titel van het artikel: beginnend bij verzetsman, eindi
gend met dogmaticus! Kroon schreef over Barth in dit niet-
theologische en on-kerkelijke weekblad, zoals hij het noemde, 
met de bedoeling om te laten zien hoe weinig juist blijkens het 
optreden van deze kerkvader der twintigste eeuw de zogenaam
de "theologie" een levensvreemde bezigheid hoeft te zijn. 

Barth wilde het christelijk geloof weer zien als het zout der 
aarde en niet als de suiker der aarde. Met instemming citeert 
Kroon dan ook tien jaar later in hetzelfde weekblad wat Ter 
Schegget over Barth in In de Waagschaal had geschreven: 
"Deze theologie doet niets anders dan ontvouwen wat in God 
gegeven is: Zijn zelfopenbaring als de God die het mensenvolk 
uit alle religieuze, sociale en economische slavernij bevrijdt tot 
de heerlijkheid der Godskinderen. Barths krachtige voteren 
voor links (de plaats van het hart) en zijn kleurbekentenis voor 
rood (de kleur van het hart) , zijn neen-zonder-reserve tegen het 
fascisme en zijn geheel andere visie op en verhouding tot het 
communisme, hangen onmiddellijk samen met zijn theologi
sche 'Anliegen' en zijn daarvan niet los te maken . " 

Daarom zette Barth zich volgens Kroon met veel energie aan 
het opnieuw doordenken van de eigen aard van wat wij "Kerk" 
plegen te noemen. Zijn boek daarover heet dan ook "Kirchli-
che Dogmat ik" , waarvan men ten onrechte meent dat Barth 
hier de kerkelijke dogmatiek eens eventjes uit de doeken zou 
doen. Het boek gééft geen kerkelijke dogmatiek! Het handelt 
óver de kerkelijke dogmatiek, dat is het gespreksonderwerp 
van het boek. 

In deze zin was het Kroon zeer welkom, want waar hij zich 
ernstig bezorgd over maakte , en wat helaas niet iedereen van 
hem begreep, was dat het nu al zo ver gekomen was, dat wij op 
élle gebieden zakelijk en kritisch en nuchter wensen te vragen 



naar de waarheid, maar alleen niet op geloofsgebied. Daar 
moeten wij integendeel alles en ieder " in zijn waarde la ten" . 
Het resultaat is een tegelijk zielige en grenzeloze relativiteit, 
waarin geen enkel geloofswoord meer contouren heeft, maar 
iedereen "het wel gelooft". Barths werk acht Kroon onbegrij
pelijk buiten het verzet tegen ons aller, christenen én niet-chris-
tenen, twintigste eeuwse situatie om. 

Deze waardering leidt nu juist bij Kroon ook tot het hebben 
van kritiek. Kroon voelde heel weinig voor een "Bar th iaanse" 
richting in enigerlei kerkelijk, geestelijk of cultureel opzicht. 
"He t is werkelijk beter, in zijn geest en door hem geleerd, zelf 
te staan voor hetgeen waarvoor men staat dan gemakshalve een 
of andere kerkelijke of politieke 'richting' bij te vallen. Het is 
beter de kerkelijke 'dogmatiek ' op te vatten (in de geest van 
Karl Barth) als een werkplaats tot het smeden van werktuigen 
om stalen kooien lós te breken dan als een fabriek tot het sme
den van nieuwe fraaie hekwerken, die ons weer netjes van el
kaar gescheiden houden . " Het is volgens Kroon vooral beter 
het christelijk gelóóf eens voor goed op te vatten als een radi
caal tegengif tegen alle religieuze en andere fantasterij, en hij 
wijst erop dat Barth gezegd heeft dat de Heilige Geest een lief
hebber is van het gezonde mensenverstand dat twee maal twee 
vier is. 

Zoals gezegd heeft Kroon enige bezwaren gekregen tegen de 
theologie van Barth, die zowel zijn terminologie als zijn conclu
sies betreffen. Hij schrijft over Barth in "Stenen voor Stenen?" 
Daar formuleert hij zijn kritiek als volgt: Barth "maak t , al
thans tot dusverre, nog steeds onvoldoende duidelijk hoezeer 
het verbond tussen God en mens een zeer wezenlijke en volledi
ge emancipatie van de mens insluit. Wel is hij bezig tegenwoor
dig opruiming te houden onder een vracht van misverstanden, 
bijv, over de 'erfzonde' , maar naar mijn smaak is hij toch nog 
te zeer bevangen in ons meer heidens dan bijbels 'genade'-be-
grip, zodat hij de betekenis van Jezus Christus m.i . enerzijds te 
veel isoleert èn anderzijds te weinig in zijn consequentie laat 
gelden. Daarmee hangt" , zo vervolgt Kroon, "mijns inziens sa
men het feit, dat hij Jezus Christus te veel stelt buiten de ge
schiedenis van Israël zowel als buiten de volkerengeschiedenis. 
Hij zou bijv. van het jodendom zeer veel meer kunnen leren, 
dan hij in feite blijkt te doen. Het zg. 'Oude Testament ' krijgt 
bij hem dan ook nog steeds geen eigen, dóórgaande zeggings-



kracht, terwijl het zg. 'Nieuwe Testament ' nog steeds als door 
een kloof van de volgende geschiedenis gescheiden blijft. Zo
doende verwerft hij schijnbaar voor 'de openbaring' wel een 
aparte, onaantastbare plaats, maar onttrekt hij daarmee aan 
onze menselijke historische existentie te veel aandacht en bete
kenis. Er komt bij , dat hij , ongewild maar te argeloos, de in
druk blijft maken dat de terminologie van bijbel en kerkge
schiedenis gehanteerd kan blijven als ware die rechtstreeks 
bruikbaar voor alle tijden en plaatsen. Het probleem dus van 
de 'vertaling' in onze situatie en in ons wereldbeeld komt bij 
hem te kort; zijn werkwijze geeft voortdurend ongedachte en 
beklagenswaardige steun aan degenen, die hun bijbelse en ker
kelijke jargon op enigszins nieuwe (verschoven) wijze willen 
voortzetten. Op dit punt vecht hij wel de vrijzinnige, maar zeer 
onvoldoende de orthodoxe vanzelfsprekendheid a a n . " 

Dit erg lange citaat maakt voldoende duidelijk dat ook in 
zijn kritiek op Barth, de rechte verhouding tot Israël centraal 
staat en het punt blijkt te zijn waaraan zijn kritiek ontspringt. 
Om dit citaat recht te doen moeten we het in de volgende para
graaf eerst hebben over het verband waarin Kroon deze opmer
kingen over "Carolus Magnus" maakte , want zijn kritiek is 
scherp, maar buiten het verband waarschijnlijk niet helder. 

4.2. "Kerk" en "Humanisme" 

In het al eerder aangehaalde artikel "De eigenlijke Schrift" 
maakt Kroon een intrigerende opmerking. Hij stelt in dat arti
kel de noodzakelijkheid aan de orde van het inzicht, dat met 
het "Nieuwe Testament" de verwachting van het "Oude Testa
ment" nu volledig geldig geworden is. Het "nieuwe" is, dat het 
" o u d e " met nieuwe eeuwige kracht in werking is getreden. 
Kroon stelt nu: "He t is altijd een teken van heidense inzinking 
en vervlakking van het Christelijke ( = Messiaanse) geloofsbe
sef, wanneer dit niet meer wordt verstaan. Allerlei christelijk 
leven in 'geloofsbezit' van 'persoonlijke' of 'innerlijke' aard 
wordt t.z.t. gevolgd door een volledig aanvaarden van en door
slaan tot een verheerlijking van het tegenwoordige leven zonder 
meer ." En dan volgt de opmerking waar ik op wil wijzen: "De 
verwereldlijking begint namelijk altijd in de Kerk en eindigt in 
de wereld, niet omgekeerd!" 



Hier vinden we voor zover ik weet de eerste opmerkingen 
van Kroon over de samenhang van de verhouding tot Israël en 
de daarmee gepaard gaande visie op het "Oude Testament" als 
de eigenlijke Schrift enerzijds en het probleem van de verwe
reldlijking ofwel secularisatie anderzijds. Het is van belang 
voor het verstaan van het citaat uit de vorige paragraaf, dat we 
nagaan hoe bij Kroon deze gedachte zich ontwikkelt en hoe we 
die uiteindelijk tegenkomen in Stenen voor Stenen?, waaruit 
ons citaat genomen is. 

Kroon wijst uitvoerig op het probleem van de secularisatie in 
een artikel in In de Waagschaal , 2e jaargang nummer 6, geti
teld: "Rijp voor R o m e ? " In een geseculariseerde wereld, in een 
wereld die steeds duidelijker wereld is geworden en gebleken, 
waarin de 'christelijke' vormen en gewoonten zoals ze in de tijd 
van het Corpus Christianum onmisbaar werden geacht hebben 
losgelaten en zijn losgelaten, zoekt men volgens Kroon onwille
keurig naar wat is overgebleven aan vormen en normen die 
mens en gemeenschap steun kunnen bieden, en tracht men die 
zo spoedig mogelijk te herscheppen. Hij wijst erop, dat Rome 
vooraan staat in de poging de " chaos" terug te dringen en zo 
mogelijk te overwinnen door een herwonnen ideaal: het Cor
pus Christianum, een nieuwe synthese tussen christendom en 
cultuur, Kerk en Staat, waarbij zij twee pijlers wil oprichten of 
vastzetten: de christelijke moraal , met name het huwelijk, en 
de christelijke eigendom, met name het persoonlijk bezit, en 
verder in het algemeen: de geest boven de stof en de hemel bo
ven de aarde. Als dé grote bedreiging hiervan wordt het com
munisme aangewezen. Dat bedreigt " h e t " huwelijk en " d e " ei
gendom; het is "materialistisch" en "nihilistisch" en tiranniek. 
Kroon vraagt zich af in hoeverre met deze Roomse gedachten-
gang die van veel protestanten parallel is gaan lopen. . . Van
daar: "de vraag, of wij niet reeds lang bezig zijn, zonder het 
misschien te weten en te willen, met Rome één lijn te trekken en 
één front te vormen" . Ook onder protestanten neemt Kroon de 
eigenaardige opvatting waar, dat kerk en geloof op enigerlei 
wijze moeten steunen op of omringd moeten zijn door geker
stende ordeningen des levens. In allerlei "herkersteningsuitin-
gen" acht Kroon het een terugval achter de Reformatie om 
weer te gaan geloven in de noodzakelijkheid voor de christelij
ke kerk en de christelijke verkondiging om een "Corpus Chris
t i anum" om zich heen te hebben. Daarmee trekken we de ei-



doeling van de bijbel veel te veel scheef naar onze eigen 
"christelijke" cultuurbehoeften en cultuurbezorgdheden. 

Dit artikel krijgt de week erop een vervolg in "Bijbels atheïs
me?" Daarin wijst Kroon erop dat het in strijd zou zijn met een 
recht verstaan van de bijbel, "wanneer wij ons zomaar zouden 
laten inschakelen in een front ter bestrijding van 'het atheïsme' 
of van 'de saecularisatie'. Zelfs wanneer dat front een specifiek 
'christelijk' front zou willen zi jn". Volgens Kroon veronder
stelt de bijbel een houding die men positief een "gelovig atheïs
m e " zou kunnen noemen. "De wereld vraagt ons niet naar 'b i j 
belse richtlijnen' en 'christelijke beginselen', doch naar een on
afhankelijk apostolaat der kerk" , zo formuleerde Kroon het 
motto boven het artikel "Bijbelse onafhankelijkheid", weer 
een week later in In de Waagschaal. In dat derde artikel stelt 
Kroon aan de orde dat het eind van een eeuwenoud verbond 
lijkt te zijn aangebroken, namelijk dat van de belijdenis en de 
kennis van het evangelie enerzijds en de natuurlijke krachten 
en machten der menselijke geschiedenis anderzijds. Men kan 
deze afloop betreuren als het verdwijnen van een goddelijke ze
gen en gunst, maar ook begroeten als een vrijmaking en verade
ming. In ieder geval komt het er nu op aan, zo bindt Kroon op 
het hart, hóe wij de Schrift lezen: krachtens haar structuur en 
vooronderstellingen, dan wel gewapend met vragen, die niet 
aan de Schrift zelf ontspringen, maar geboren zijn uit onze 
aardse doelstellingen. 

In dat artikel wijst Kroon op drie Schriftfragmenten. Hande
lingen 16, waar een waarzegster met een waarzeggende geest de 
uitbreiding van "de kerk" van harte ondersteunt, maar die 
steun kan Paulus klaarblijkelijk missen als kiespijn. Nog eigen
aardiger is het tweede fragment waar Kroon op wijst: Hande
lingen 19. Daar wordt verhaald hoe God door de prediking en 
door de handen van Paulus - let overigens op de volgorde! -
geloof en zending bracht in Efeze. Paulus krijgt uiteindelijk 
steun in die omgeving, de prediking slaat aan. De Naam van Je
zus de Heer wordt door meerderen over de bezetenen uitge
sproken. Maar dan is er plotseling een rebelse ongelovige geest, 
die er ruw en afwijzend op reageert. En Paulus? Hij doet daar 
niets tegen! Hij laat zelfs toe dat de "christelijke" bezweerders 
het huis uit geslagen worden. En dan staat er dat de Naam van 
de Here Jezus groot gemaakt werd. Kroon wijst erop, dat het is 
alsof de bijbel zelf wil zeggen: terecht en ter ere van Christus 



verzette zich hier het ongeloof om zomaar overwonnen te wor
den door "Christelijke bezweringen"! 

Tussen deze twee verhalen in vermeldt Handelingen een ge
schiedenis in een omgekeerde maar even grote apostolische on
afhankelijkheid: het " aanknopen" bij heidense beseffen op de 
Areopagus. Het is goed, dunkt Kroon, dat ook zo 'n geschiede
nis wordt verhaald, om ons elke gedachte aan een krampachti
ge "anti these" tegen "de wereld" bij voorbaat te ontnemen. 

Het ligt dus ingewikkelder dan dat men kan stellen dat de 
grondstelling in de wereld zou zijn "religieus" en "atheïstisch". 
Het is dan ook niet verwonderlijk, dat Kroon het boek van dr . 
C.J . Dippel, "Kerk en Wereld in de Crisis", van harte verwel
komt als een "ingrijpend boek" . Uit het boek valt allereerst te 
leren hoe de geestelijke crisis van ons land en van de hele we
reld samenhangt met het feit, dat de tijd van het "christen
d o m " en de "christelijke cul tuur" voorbij is. Dat feit wordt 
veel te weinig reëel beseft. Werd dit voldoende beseft, dan zou 
ook, en dat is het tweede dat we volgens Kroon van Dippel kun
nen leren, worden ingezien hoe volstrekt alle samenbindende 
factoren zijn weggevallen en we in een maatschappelijke crisis 
verkeren. Ten derde laat Dippel zien dat de geestelijke en als 
gevolg déérvan de maatschappelijke crisis zich het duidelijkst 
vertoont in de politieke crisis waarin ons land verkeert. "Echte 
politieke analyse ontstaat alleen maar uit de concrete ontmoe
ting van het Woord met de reële politieke si tuatie." 

Kroon bespreekt het boek van Dippel in zijn artikel "De wereld 
waarin wij leven" in In de Waagschaal. Overigens wijs ik er nog 
op, dat het woord ontmoeting mijns inziens een centraal woord is 
bij Kroon. Het is alles behalve gezellige vrijblijvendheid: in een 
werkelijke ontmoeting wordt er van alles overhoop gehaald.. . 

Het boek spreekt de "Hervormde Christenheid" toe (waar 
ook de "Gereformeerden" toe behoren, al willen ze dat niet 
weten), waarvan Kroon toegeeft het geloof in het nut van zulk 
een toespreken bij tijden bijna te verliezen. "Alleen zou ik deze 
ongelovigheid dan willen uitbreiden tot onze Roomse en huma
nistische bevolking, omdat men daar, zij het in andere ver
momming, op precies dezelfde moeilijkheid stuit: geen aan
dacht voor een indringend, alzijdig vertoog, maar behoefte aan 
korte goedkope signalen en leuzen. In zo 'n situatie is het inder
daad nodig dat er óók kort , onberedeneerd en fel gesproken en 
geschreven wordt. (...) Alleen, het moet verantwoord zi jn." 



Dat is dan ook precies Kroons bezwaar tegen Dippels boek: 
"Wanneer men één bezwaar, dat dit boek aankleeft, zou willen 
noemen, dan is het zijn uitvoerigheid en zijn omvang. Men zou 
in enkele woorden niet makkelijk kunnen weergeven wat er al
les in ter sprake komt. Het is bijkans verbijsterend." Nu moet 
dit bezwaar dat Kroon tegen het boek had niet worden gezien 
als een bezwaar tegen de inhoud van het boek, want daarvoor 
heeft Kroon bijzonder veel waardering. Het bezwaar zit hem 
erin, dat hij vreest, dat de inhoud van het boek niet die uitwer
king zal krijgen die zo beslist noodzakelijk is! Het boek moet 
ten slotte ook verder kunnen helpen. Daartoe moet het in klei
ne munt onder de aandacht worden gebracht. Het is bijzonder 
jammer dat Dippel dat zelf niet zo heeft onderkend bij Kroon. 

Dat omzetten in kleine munt heeft Kroon gedaan in zijn boek 
"Stenen voor Stenen?" Het is heel belangrijk om dat boek van
uit wat we nu gezegd hebben te willen verstaan, om niet te veel 
van dat boek te verwachten, maar het aan de andere kant ook 
niet te onderschatten. Kroon wil met zijn boek wel degelijk de 
aanval richten tegen dezelfde dwanggedachten als waartegen 
Dippel ten strijde trekt: de twee grote valse dilemma's die de 
christenheid in hun ban houden, en wel de leer en de praktijk 
van de zogenaamde "ant i these" en de leer en de praktijk van de 
zogenaamde "eeuwige beginselen". 

Dippel uitte in een artikel in het blad Socialisme en Democra
tie van februari 1954 kritiek op "Stenen voor Stenen?". Zijn 
bezwaar is, let wel, dat het boek te veel op een pamflet is gaan 
lijken. Verder stelt Dippel aan het boek veel vragen, die alle 
vanuit het boek zelf zouden zijn te beantwoorden. Eén punt wil 
ik eruit lichten en dat is, dat Dippel mijns inziens niet goed ge
noeg heeft ingezien hoe bij Kroon het begrip "humanisme" 
functioneert. Dat begrip past namelijk totaal niet binnen het al 
genoemde dilemma "religieus"-"atheïstisch". Daar is het bo
venuit geheven. Net zoals het "waarlijk christelijke" bij Kroon 
ook is uitgeheven boven de platte tegenstelling "kerkelijk"-
"onkerkeli jk"! Zo zegt Kroon niet, wat Dippel wel leest en ver
volgens afkeurt, namelijk dat hij "het standpunt der confessio
nelen niet wil delen noch begrijpen". Kroon schrijft in zijn 
boek: " Ik wens dus het standpunt, dat allerlei verdedigers der 
huidige kerkelijke positie in overheidsverband innemen - en 
dat verschillende humanisten helaas wensen te begrijpen, al de
len zij het niet - noch te delen noch te begrijpen" (pag. 22). 



Ook een kort en heftig boek moet je wel goed lezen natuurlijk. 
Aan het begin van Hoofdstuk 1 heb ik al gewezen op en geci

teerd uit het artikel "Twist rondom het boek der boeken" . Ik 
citeer nog eens: "He t voornaamste wat ons op het ogenblik dan 
ook te doen staat, is, nu eindelijk eens die bijbel niet langer te 
beschouwen als een voorwerp van theologische spitsvondighe
den, laat staan als een 'uit de hemel gevallen' orakelenboek, 
maar als ons aller document humain van de meest beslissende 
geestelijke revolutie, die ons menselijke denken en voelen ooit 
heeft doorgemaakt ." Wij "kunnen weer weten, dat die eerste 
hoofdstukken van het joodse Genesisverhaal een ware magna 
charta der humaniteit bevat ten"! Dat behoort dan ook "weer 
te worden tot het geestelijk arsenaal van ons Nederlandse hu
manisme!" Kroon gebruikt dus in "Stenen voor Stenen?" niet, 
zoals Dippel beweert, het begrip humanisme in steeds weer een 
andere betekenis, maar hij spreekt over humanisme óf in de ge
bruikelijke betekenis van dat woord, en dus binnen het dilem
ma kerkelijk-onkerkelijk, óf in de binnen dat thema ongebrui
kelijke maar voor Kroon nu juist typerende betekenis van dat 
woord! 

Ik ben het dan ook niet eens met Dippel wanneer hij schrijft, 
dat Kroon in zijn boek daarom een "geestelijk-culturele oneer
lijkheid" begaat omdat hij enige bladzijden uit het dagboek 
van Dietrich Bonhoeffer over de "mondigheid" van de moder
ne mens ("etsi Deus non dare tur") in dit verband plaatst, en 
dat dat "alleen maar misverstand" wekken kan. En het argu
ment van Dippel daarbi j , dat Bonhoeffer door "deze 'mondi
ge' mensen" zou zijn vermoord en dat Bonhoeffer met de 
mensverachting heeft geworsteld en dat hij daar niet humanis
tisch bovenuit is gekomen, méar door de christelijke hoop , 
klopt natuurlijk niet. 

Ten onrechte neemt Buskes dit argument van Dippel over in 
zijn artikel "Vragen rondom Bonhoeffer", in Wending, 9e 
jaargang pag. 421 e.v., waarin ook hij Kroon in het citeren van 
Bonhoeffer, zoals hij dat doet in zijn "Stenen voor S tenen?" , 
bestrijdt. Ook Kraemer heeft in zijn boek "Kerk en Humanis
m e " kritiek op het boek van Kroon, maar noemt helaas niet 
één argument (pag. 83). 

Dat de mensen in snel tempo onkerkelijk worden, daarvan 
heeft Kroon in zijn boek zich afgevraagd: "Heeft de Kerk die, 
dacht ik, de bijbel las, daarvoor alleen maar negatief begrip? 



Heeft zij geen enkel orgaan om - met alle ontzag en blijdschap, 
die daarbij hoort - in die ontwikkeling nog iets anders te zien, 
namelijk wat Dietrich Bonhoeffer in zijn laatste brievenverza
meling 'Widerstand und Ergebung' het 'mondigworden' van 
onze wereld noemt? Is dat zich afkeren van alles wat aan men
selijke of zelfs goddelijke voogdij doet denken, alleen maar een 
uiting van 'ongeloof' en ' ops t and ' ? " En even verder: "Is die 
Allerhoogste, van wie men in de bijbel meent te lezen, zo mini
maal van grootheid, dat Hij het niet hebben kan, dat de méns 
(nog wel door Hem geschapen, ja , nog wel in eenheid met Zich
zelf opgenomen) op de voorgrond raakt? Ik wens dit, juist met 
het oog op het aanstaande Kerstfeest, volstrekt tegen te spre
ken ." 

Bonhoeffer is dus niet door de mondigen in de zin waarin 
Kroon daarover spreekt, en in het verband waarin hij Bonhoef
fer citeert, vermoord. Kroon weet ook wel dat Bonhoeffer is 
vermoord en wel door de, zoals hij ze noemt: "anti-humanis
t en" (p. 53). Dat zijn echter niet de mondigen, maar juist de 
on-mondigen! De grote bekken en diegenen die door zo 'n grote 
bek onder de indruk zijn geraakt! Je kunt ook niet zeggen dat 
Bonhoeffer niet humanistisch, maar door de christelijke hoop 
boven de mensverachting is uitgekomen. Dat was voor Bon
hoeffer helemaal geen tegenstelling, en óók niet voor Kroon! 

Voor de volledigheid vermeld ik ook nog even één positieve 
reactie op Kroons boek, en wel uit humanistische kring: O. 
Noordenbos, "Protestantse waardering en critiek", in: Mens 
en Wereld, 8e jaargang nummer 7. 

Eén opmerking nog over het eerste punt , dat het boek te veel 
op een pamflet zou lijken: het heeft inderdaad veel van een 
pamflet. Dat is echter zonder twijfel de bedoeling geweest van 
Kroon. Ik kan niet inzien waarom dat een nadeel zou zijn en 
waarom dat niet ook tot de theologie behoort . Het heeft bij 
Kroon namelijk niet zozeer met heethoofdigheid te maken, 
maar met de "gloed van het ha r t " , zoals hij het noemde. "Men 
moet al de gloed van zijn hart gebruiken om zijn hoofd koel te 
krijgen." 

Het front heeft voor Kroon altijd nóg meer gelegen tegen de 
theocratie, dan tegen een onjuiste christologie, of tegen de na
tuurlijke theologie. Ook op die andere fronten heeft Kroon 
zich duchtig geweerd, maar het front tegen de theocratie is, al
thans in "Stenen voor Stenen?" , het meest belangrijk en naar 



mijn mening in zekere zin van beslissende betekenis voor het 
juiste verstaan van Kroons opmerkingen over Barth. Kroon 
schreef zijn boek naar aanleiding van een parlementaire discus
sie in 1952 over de vraag van het Humanistisch Verbond om 
een rechtmatig aandeel in de geestelijke verzorging van gevan
genen en militairen. Het Humanistisch Verbond beriep zich 
daarbij op het gelijke recht voor de wet van kerkelijke en bui
tenkerkelijke Nederlanders en op de overweging, dat de term 
"geestelijk" in de wet niet noodzakelijk uitgelegd hoeft te wor
den als "kerkeli jk" of zelfs maar "godsdienst ig". Kroon 
schrijft dan: "Naar aanleiding nu van deze wens heeft onze mi
nister van Justitie in het parlement geantwoord, dat daar niets 
van kon komen, omdat een geestelijke verzorging van huma
nisten 'stenen voor brood ' zou betekenen!" 

Kroon vond, dat je dat misschien wel kon zeggen, maar dat 
je dat zeker niet tegenover de kerkelijke of christelijke zielzorg 
moest stellen, want die kon nog wel eens veel meer stenen voor 
brood geven. De Kerk heeft voorlopig de handen vol aan het 
feit, dat er zoveel meer wegen uit de Kerk leiden dan erin en dat 
de geestelijke verzorging daar blijkbaar niet onschuldig aan is. 
"Nog minder is daaraan onschuldig die zelfverzekerdheid 
waarmee het christelijk volksdeel ten onzent over het humanis
me spreekt als over 'stenen voor brood ' (p. 20) . " Kroon wijst 
er terecht op , dat de uitdrukking "stenen voor b rood" niet van 
christelijke zijde afkomstig is, maar van Christus, die deze 
woorden nou juist uitsprak, omdat Hij uitermate veel bezwaar 
had tegen de geestelijke verzorging van zijn tijd en daarentegen 
bijzonder veel op had met de "schare die de wet niet kende" . 
Hij heeft deze schare met deze woorden dan ook niet zozeer 
geestelijk afhankelijk als wel geestelijk onafhankelijk willen 
maken. En, vervolgt Kroon, Hij heeft niet gedacht aan allerlei 
vaderlijke geestelijke verzorgers die hun kinderen geen stenen 
voor brood zouden geven, maar Hij heeft integendeel onmid
dellijk verwezen naar God hun Vader, die dat niet zou doen en 
daarmee de mensen hun eigen hoogste beroepsinstantie gege
ven. Hij heeft het nooit gehad over advocaten die God zou heb
ben op de aarde om zijn zaak waar te nemen, maar Hij heeft 
gesproken van getuigen, die in een rechtsgeding een minstens 
zo bescheiden als belangrijke rol spelen. 

In onze tijd hebben theologen er geen belang bij dat de kerk 
haar gezag en invloed probeert te handhaven of zelfs terug te 



winnen en uit te breiden met politieke middelen, maar veel 
meer daarbij , dat zij hen, die zich ongelovigen noemen en te
genstanders, onbevangen, belangeloos en vrij kunnen ontmoe
ten. 

Kroons grootste moeite, blijkt onder meer uit dit boek, is 
niet: dat de buitenkerkelijken de Kerk afvallen, maar de wijze 
waarop de Kerk juist in haar uitingen naar buiten nog steeds de 
buitenkerkelijken afvalt. Als het er al om gaat "de bijbelse 
boodschap voor de moderne mens verstaanbaar te maken" , 2 ) 

dan zou men toch denken, "dat daarbij de eerste vraag is, of 
wij die boodschap zélf nog verstaan kunnen en wel als heden
daagse mensen. Maar neen, zo is het niet. De vraagstelling is 
doorlopend deze: hoe verklaren wij de ons bekende boodschap 
aan degenen die er niets van begrijpen? Hoe benaderen wij -
alsof het stekelvarkens waren - de huidige mensen met het 
evangelie?" "Maar als nu eens omgekeerd de vraag zou moeten 
luiden: hoe benaderen wij de bijbelse boodschap met de buiten
kerkelijken? (...) Hoe zal de Kerk hun voorhoede en voorgang
ster worden in plaats van hun reclasseringsinstituut of hun 
voogdijraad? Want wat is ons dan in werkelijkheid vreemder: 
de bijbelse boodschap of het buitenkerkelijk zijn? Immers het 
eerste?" Kroon wijst er vervolgens op , dat Barth ons opmerk
zaam heeft gemaakt op "het eeuwig verbond van God met de 
mens, waar de bijbel blijkbaar van uitgaat: een verbond, niet 
met de kerkmens maar met de mens, dat principieel en vol
strekt aan alle ups en downs der humaniteit voorèfgaat" . Je 
zou kunnen zeggen, dat Kroon de wending die Barth gemaakt 
heeft in K.D. I I I 2 verder heeft willen dóórtrekken. 

Binnen dit kader maakt hij zijn kritische opmerkingen over 
Karl Barth, en wij doen er goed aan zijn opmerkingen dan ook 
te verstaan als een poging om, niet Barth af te wijzen, maar 
juist een stap verder te doen dan Barth gedaan heeft. Dat is kri
tisch lezen: iemand beter trachten te verstaan dan hij zichzelf 
verstond. Daar is Kroon op uit geweest en het lijkt me een goe
de methode. 

We hebben gezien dat Kroon de verdedigende houding van 
de Kerk met de wapenen der antithese een ongelukkige gang 
van zaken vond, die er alleen maar toe leiden kan dat de verwe
reldlijking zich in de Kerk al maar verder doorzet, waardoor de 
wereld alles behalve een dienst bewezen wordt. Tegen een anti
these tussen Kerk en humanisme heeft Kroon veel bezwaar, al-



leen al omdat elke antithese de noodzaak van een synthese met 
zich mee brengt en dus niet leiden zal tot een ontmoeting1. Nog 
belangrijker is echter, dat Kroon niet geloofde in een antithese 
en dus aan de noodzaak van een synthese tussen de ware God 
en de ware mens. " G o d heeft in de méns behagen." 

Op de voorpagina van De Groene van 31 maart 1956 schreef 
Kroon onder de titel "Ecce H o m o " : "Met name het lijden en 
sterven van Jezus van Nazareth is in de bijbel alles eerder dan 
het lot van een tragische held. Daarvoor is het veel te ménselijk 
en tegelijk veel te goddelijk van aard en afmeting. Dat wij 
maar slecht in staat zijn om dat te horen en te zien, komt om
dat, zoals wij destijds met Kerstmis schreven, 'God ' voor ons 
nog altijd tot de 'bovennatuur ' behoort . Wij geloven nog 
steeds niet, of niet genoeg, dat Gods goddelijkheid in de men
selijkheid van Christus gelegen is, en daarin dus niet werd af
gelegd, maar juist geopenbaard en vervuld. Wij geloven im
mers nog steeds, dat de 'oneindige afstand tussen God en 
mens' daarin is gelegen, dat het goddelijke zo ver is verheven 
boven het menselijke, in plaats van daarin, dat het ons in Jezus 
van Nazareth geopenbaarde menselijke lot en leven nog zover 
afstaat van het mens-zijn zoals wij het nog altijd verstaan en 
praktiseren." "Zoals Pilatus, de ontroerde rechter, het in het 
grensgebied tussen zijn plicht en zijn angst zei: 'Ecce H o m o ' , 
ach zie die arme edele man, wat een tragisch lot is toch ons 
mensenlot. Maar het bijbelse, haast zei ik: het joodse, Evange
lie haalt deze woorden wel aan, maar om er heel wat anders 
mee te gaan zeggen: ecce homo betekent in Jezus ' lot en leven 
juist niet: och arme, maar: zie daar Gód. 'Zie de mens ' bete
kent: gij mensen, gelooft! Gelooft om godswil in deze méns. 
Gelooft om der wille van deze mens, van dé mens, in God. In 
de God-van-de-mens en in de-mens-van-God. Want de afstand 
tussen het goddelijke en het menselijke zit hem nog altijd daar
in, dat wij in die God en in die mens nog altijd bijzonder wei
nig durven te geloven." 

Ik haal dit lange citaat daarom aan, omdat het goed weer
geeft hoe Kroon de twee-naturenleer bij Barth heeft geïnterpre
teerd en waarom hij vond dat Barth terecht deze twee-naturen
leer heeft gehandhaafd. God is geen God die er eer in stelt de 
hele eeuwigheid lang God te wezen. Zelfs geen God die aange
legd is op mens-wording, maar op mtm-zijn. En alleen maar 
ter consequentie daarvan: mens-wording. Kroon verstond on-



der menswording dan: dat het eenmaal openbaar zou worden 
wat mens-zijn eigenlijk is. 

Kroon wilde niet weten van "ant i these" en "synthese". Al
leen van een ontmoeting verwachtte hij de mogelijkheid werke
lijk in contact te komen met "een magna charta der humani
teit", zoals hij dat joodse boek, de "eigenlijke schrift", noem
de. Kroon zag een verband tussen de in het joods-christelijk 
denken geproclameerde aangemoedigde mondigheid en het 
huidige mondigheidsstreven in de secularisatie. 

In De Groene Amsterdammer van 12 februari 1955 en het 
nummer dat erop volgt vinden we twee artikelen waaruit blijkt 
dat dit verband, waar we in onze overwegingen al enkele keren 
op hebben gewezen, bij Kroon bestaat en dat we wat dat betreft 
op een goed spoor zitten. Hoor maar hoe de titel van die artike
len luidt: "Paulus en de menselijke mondigheid". 

De titel veronderstelt dat Paulus en de menselijke mondig
heid veel, zo niet alles met elkaar van doen hebben. Uit de in
houd van de artikelen zelf, blijkt dat eens te meer. In die artike
len reageert Kroon op een rede van professor Pos getiteld "Au-
gustinus en de wijsbegeerte". Daarin had professor Pos be
weerd, dat het jodendom, en vervolgens het christendom wel 
voor de verdieping van ons gevoels- en fantasieleven betekenis 
heeft gehad, maar niet voor de verheldering en de ontvoogding 
van ons denken. Mondigheid zou veel eerder te danken zijn, 
volgens Pos, aan de Grieken, en dan met name aan het "Griek
se wonder" , dat zich voltrok tussen 500 vóór en 300 na het be
gin van onze jaartelling. In dat proces maakte zich het rationele 
en universele denken los uit de moederschoot van het mytische 
denken en heeft het tenslotte de plaats van die moeder ingeno
men. 

Dat proces is min of meer verongelukt, vooral toen Augusti-
nus zich bekeerde tot het christendom. Toen werd bij hem na
melijk, volgens Pos , "door de bewogenheid van Psalmen en 
Profeten, door Paulus voortgezet, die Helleense logos miskend 
en verdrongen". Dat door "dit subjectiverende, steeds op ziele-
heil betrokken denken" de Grieks-Romeinse beschaving niet 
totaal ten onder is gegaan, acht Pos vooral te danken aan Au-
gustinus' synthetisch genie. 

Het is duidelijk dat Kroon tegen zo 'n opvatting protesteren 
moest. Hij vond namelijk onjuiste opvattingen omtrent de aard 
van het oorspronkelijke christelijke geloof en het christelijke 



getuigenis de zaak van het mondig-worden beslist geen goed 
doen. Secularisatie is, zo stelt Kroon in die twee artikelen, het 
proces waarbij alles wat vroeger gold als openbaring of inwer
king van God en goddelijke krachten, veranderd wordt tot in
zichten die, onafhankelijk van enig godsdienstig geloof, toe
gankelijk zijn voor de menselijke rede. Wat door die rede ge
kend wordt, wordt van een goddelijke of een door God veroor
zaakte realiteit veranderd tot een werkelijkheid van de mens 
zelf. "Gewoonlijk vat men deze saecularisatie op als een teken 
van 'verval ' onzer tot dusverre bestaande Westerse cultuur en 
vooral van het Christendom waarin deze cultuur haar bovenna
tuurlijke grondslag en zingeving vond. De gangbare christelijke 
apologetiek, tegenwoordig wel verward met 'apostolaat ' , ziet 
dan ook in dit alles een afval van het christelijk geloof, van 
God en Christus, en tracht, veelal met behulp van het opwer
pen van zogenaamde ' laatste ' vragen, de huidige mens van deze 
weg weer terug te brengen", schrijft Kroon. Hij twijfelt er ech
ter ten zeerste aan of het wel juist is om deze secularisatie op te 
vatten als een teken van verval van het christendom en een te
ken van afval van het christelijk geloof. Het is voor Kroon zeer 
de vraag of men niet integendeel zou mogen beweren, dat de 
zelfstandigheid van de mens, de menselijke mondigheid, die ra
dicale betekenis die zij tegenwoordig heeft, juist alleen heeft 
kunnen krijgen door de in het christelijk geloof ontstane in
zichten en ervaringen. De vraag wordt dan of deze secularisatie 
aan onze "christelijke beschaving" wordt opgedrongen als iets 
vreemds, óf dat zij een gebeuren is, dat uiteindelijk consequent 
uit de oorspronkelijke christelijke prediking volgt en dus voor 
een christen wel allerminst iets vreemds zou behoren te zijn... 

Bij het beantwoorden van deze vraag moeten wij ons eerst 
ontdoen van misverstanden over de aard van het oorspronke
lijk christelijk geloof. Misverstanden die ook onder humanis
ten bestaan. Ten onrechte wordt dus volgens Kroon gedacht, 
dat het jodendom en vervolgens ook het christendom wel bete
kenis heeft gehad voor ons gevoels- en fantasieleven, maar niet 
voor de verheldering en de ontvoogding van ons denken. 

Op zich heeft Pos gelijk als hij geen wezenlijk structuurver
schil ziet tussen het denken van psalmisten en profeten van Is
raël en dat van Paulus. 

Helaas echter, zo stelt Kroon, wekt Pos de indruk te menen, 
dat men dat denken van Paulus - en van psalmisten en profeten 



van Israël - dan toch voldoende zou kunnen karakteriseren 
wanneer men het in één adem met allerlei "Oosters" openba
ringsgeloof tegenóver de "Helleense" redelijkheid stelt. Naar 
de overtuiging van Kroon, wordt hier een beslissend verschil 
tussen het joods-christelijke en bijvoorbeeld het hellenistische 
"openbaringsgeloof" uit het oog verloren, dat juist voor de 
Grieks-Romeinse beschaving en daardoor ook voor onze be
schaving van onafzienbare betekenis is geworden. 

Wat zit er namelijk achter die bewogenheid van psalmisten 
en profeten en ook van Paulus? Dat is niet aan te duiden met 
een term als "ethisch monotheïsme". Want de "bewogenheid" 
van dit joods-christelijke denken was inderdaad op het mense
lijke handelen gericht en in zoverre "ethisch" te noemen. En 
het was vooral ook gericht op "godsdienstig" handelen, name
lijk op de praktische erkenning van God als enige Goddelijke 
Partner, en in zoverre "monothe ïsme" te noemen. Maar het 
onderscheidde zich nu juist al eeuwen voor onze jaartelling van 
bijvoorbeeld pogingen tot "monothe ïsme" als van Echnaton 
daarin, dat het geen zonnecultus kende. Al gebruikte het soort
gelijke hymnische bewoordingen om zich uit te drukken. Het 
ging om de ene en enige God als "Schepper" , zeer ver van ie
dere zonnegod en de daarbijbehorende cultus onderscheiden. 

"Ongetwijfeld dacht en sprak bijvoorbeeld Paulus onder an
dere in termen van de Hellenistische mysteriën en van de gnos
tiek van zijn tijd, maar het is voor iedere structuuronderzoeker 
duidelijk, dat hij daarbij bijvoorbeeld allerminst dacht en 
sprak over een of andere in een mythische tijd neergedaalde en 
verrezen mysterie-god of halfgod, maar juist over een histori
sche, een gekruisigde en verheerlijkte Jood Jezus. Deze Jood is 
voor hem daarbij geen voorwerp van een soort afgodische vere
ring, maar veeleer het beslissende onderwerp van geloof in de 
goddelijke bestemming van mens en mensheid tot mondigheid, 
zoals die voorgoed in en aan deze Jood Jezus openbaar gewor
den en bevestigd i s . " 

Latere kerkvaders hebben dat onderscheid volgens Kroon op 
hun wijze in het christendom voortgezet, daarbij geleerd door 
de jood Paulus, en hebben gezegd: Deus non est in aliquo gene-
re. Dat wil zeggen: God behoort niet tot de een 'of andere soort! 

De belangrijkste van de kerkvaders die Kroon hierbij op het 
oog had is natuurlijk, zonder dat Kroon die naam hier noemt, 
uiteindelijk Karl Barth geweest! 



Bij hem heeft Kroon willen aansluiten en een stap verder wil
len zetten. Hij wist zich gesteund door Barth zelf: "De grootse 
theologie van Barth is die van hem; voor ons gelden zijn beken
de uitspraken: 'Gott hat mich gestraft mit Barthianern ' en: 'Sei 
ein Mann und folge mich nicht n a c h ' . " In de volgende para
graaf moet nu aan de orde komen op welk punt Kroon probeert 
boven Barth uit te komen. 

4.3. Een stap verder... 

We zullen zien dat de vragen van Kroon te maken hebben met 
de christologische inzet van de theologie van Barth. Hij heeft 
die nooit willen bestrijden, want het is de enige manier om de 
theologie in te zetten, maar hij heeft, voor zover ik kan zien, 
die christologische inzet tegen zichzelf willen beschermen door 
middel van een betere bijbels-theologische fundering. Zoals ge
zegd heeft Kroon kritiek op de terminologie en op de conclusies 
in de theologie van Barth. We zullen moeten nagaan waar 
Kroon op doelt. Aangezien hij dat niet in "Stenen voor Ste
nen?" vermeldt, zullen we elders te rade moeten gaan. 

Eerst gaan we de vragen van Kroon na op het punt van de 
terminologie. Barth spreekt over "Kirche" en "Is raë l" over
eenkomstig zijn spreken over Jezus Christus als de verkiezende 
God en de verkoren mens inéén. De Gnadenwahl is als Erwah-
lung Jesu Christi tegelijk de eeuwige verkiezing van de ene ge
meente Gods. De verkiezing van de enkeling staat bij Barth in 
het perspectief van de verkiezing der gemeente. Zo krijgt bij 
Barth de dubbele predestinatie uit de gereformeerde traditie 
vervolgens het karakter van een dubbelgestalte van de ene Ge
meente: Israël en de Kerk. Dat is bij Barth niet eenvoudig een 
historisch na-elkaar. Zij hebben hun eenheid en verscheiden
heid in Christus. Hij is als de gekruisigde Messias Israëls óók de 
heimelijke Heer der Kerk en omgekeerd als opgestane Heer der 
Kerk óók de geopenbaarde Messias van Israël. 3 ' De kerkelijke 
gestalte van de Gemeente verhoudt zich tot haar Israëlitische 
gestalte als Jezus' opstanding tot zijn kruisiging, als Gods er
barmen tot Zijn gericht. Barth spreekt dus over de Gemeente in 
een dubbele gestalte: Israël en de Kerk; en eigenlijk midden tus
sen die twee: Jezus Christus. Het gaat in de Erwahlung Jesu 
Christi dus wel degelijk om de Erwahlung der Gemeinde (K.D. 



par. 33 - par. 34), maar vanwege die dubbele gestalte, als ge
volg van het opnemen van de leer der verkiezing en verwerping 
in die zin, dat God de verwerping van de mens met al zijn ge
volgen óp zich neemt om zo de mens te verkiezen tot deelname 
aan zijn Heerlijkheid, ontstaat er binnen de verkiezingsleer 
toch een onderscheiding tussen Jezus Christus en Israël zowel 
als tussen Jezus Christus en de Kerk. Jezus Christus wordt niet 
alleen vanuit Israël gekend: als de verkoren Messias, doch óók 
vanuit de Kerk: als de gekruisigde Heer. Omgekeerd geldt dan 
eveneens: Jezus Christus wordt niet alleen vanuit de Kerk ge
kend: als de opgestane Heer, doch óók vanuit Israël: als de ver
worpen Messias. Dat is dus kritisch naar twee kanten, waarbij 
Jezus Christus de kritische instantie is. 

Nu moeten we in onze overwegingen, denk ik, ervoor oppas
sen de christologische inzet bij Barth te willen verstaan buiten 
Barmen om, om het zo maar te zeggen. Want wat bij Barth 
"christocentrisme" wordt genoemd is helemaal niet te begrij
pen, als je daarbij niet bedenkt, dat Barth in een praxis stond, 
dat hij unmissverstandlich ergens stond. Dus we kunnen alleen 
maar de openbaring Gods in Jezus Christus verstaan in de zin 
waarin Bloch ervan heeft gezegd, dat er van de Ganz Andere 
van Rudolf Ot to " . . . nun gewiss kein Uebergang zu dem ganz 
anderen Ganz Anderen eines so festen Antifaschisten, energi-
schen Christologen wie Karl Barth entsteht, . . . " 4 ) 

Kroon heeft nu bezwaar tegen de door Barth gehanteerde 
terminologie gekregen. Zijn bezwaar was, dat Barth met de ter
men "Kerk" en "Israël" te veel uitgaat van een latere vraagstel
ling die helemaal niet van bijbelse oorsprong is. In het Oude 
Testament komt de thematiek van Kerk en Israël, of van joden 
en christenen niet voor. Het gaat daar voortdurend over Israël 
en de volkeren en in het Nieuwe Testament gaat het dan niet 
anders over: joden en Grieken. Op grond van de structuur van 
de Schrift kun je dus niet spreken over Israël en de Kerk, niet in 
dialectische noch in controversiële zin. 

Door in de verkiezingsleer deze na-bijbelse thematiek in te 
brengen, wordt te veel het feit uit het oog verloren, dat het 
Nieuwe Testament niet zozeer positief het ontstaan van Kerk 
en christendom beschrijft als wel het ontstaan van het eerste en 
grootste en smartelijkste schisma in Israël, dat helaas nog 
steeds de verhouding van Kerk en Israël bepaalt. Het "christe
lijk geloof" is in de gemeente van Israël ontstaan. Jezus en zijn 



apostelen waren joden en daar kwamen vervolgens de niet-jo
den bij. Die orde moet beslissend blijven. Het Messiaanse ge
loof van de eerste getuigen had tot inhoud de verzoening tus
sen Israël en de volkerenwereld. Dat was niet "ook wel een 
kant van" , maar dat was voor hen dé zin van het Messias-zijn 
van Jezus. Als we deze meest wezenlijke inhoud uit het oog 
verliezen, dan komen er automatisch andere inhouden voor in 
de plaats die veel wezenlijker worden geacht. Jezus ' messiani
teit wordt dan de vervulling van alle mogelijke menselijke ver
wachtingen, die veelal meer "he idens" dan christelijk ofwel 
bijbels genoemd moeten worden. Er ontstaat dan een "ge
meenschap met God door Chris tus" , die niet van de aanvang 
af een gemeenschap met de God van Israël, en dus met Israël 
inhoudt. 

Het kan natuurlijk ook nu weer slechts bij korte aanduidin
gen blijven. Kroon schrijft er bijvoorbeeld over in "Misver
standen rondom de passieprediking" in De Groene Amster
dammer, 14 april 1962. Al veel eerder schreef hij een artikel in 
de 3e jaargang van In de Waagschaal onder de titel "D e 
Lijdensprediking in deze t i jd" , waaruit ik enkele naar ik meen 
verhelderende citaten hier overneem: "Nog afgedacht van de 
overweging, dat een schuldbesef, ontstaan buiten Christus om, 
een der gevaarlijkste verschijnselen is van pessimistisch heiden
dom, dat door geen bijbels prediker behoort ernstig genomen 
en verdiept te worden, valt er nog iets geheel anders onder het 
oog te zien. Het huidige levensgevoel der meeste mensen heeft 
namelijk in eerste instantie méér van doen met de machten van 
lijden en dood, dan met die van zonde en schuld." En: "Veel 
meer dan tot dusver zullen wij de moed moeten hebben, welbe
wust onze confessionele zuiverheden ten achter te stellen bij de 
bijbelse zuiverheid." In de Groene schrijft Kroon over de " l i j 
densprediking": "Wij zullen weer allereerst het lijdensevange
lie moeten prediken als bevrijding uit de heidense beseffen, die 
door de kosmos, de existentie als zodanig gewekt worden, meer 
dan dat wij bezig blijven met de bevrijding van de 'vloek der 
wet' te prediken. Beter gezegd, wij zullen over het laatstge
noemde alleen mogen spreken nadat het eerste volle nadruk 
heeft ontvangen en ermee in verband is gebracht. Christus als 
de geheel enige en volstrekte drager van ons lijden en onze 
dood, meer dan van onze schuld en onze zonde, is (...) de aller
eerste en voornaamste gestalte waarin Hij in deze tijd in de pre-



diking zijner gemeente weer naar voren moet treden en naar 
onze overtuiging wil t reden." 

Bij de voorstellingen die als het ware het vacuüm opvullen, 
dat ontstaat wanneer nabijbelse thematiek de orde van de bij
bel zelf te veel gaat overheersen, denkt Kroon vooral aan ge
dachten en voorstellingen omtrent "de 'zondeval ' en dientenge
volge de 'erfzonde' , die de oorzaak zou zijn, dat niet alleen de 
mensen lijden en sterven moeten, maar zelfs dat er, zoals dat 
dan wordt genoemd 'een scheur door de gehele schepping 
loopt ' welke scheur door het lijden en sterven van Christus in 
beginsel zou zijn gedicht". Kroon achtte deze voorstelling, hoe 
diepzinnig ze ook aandoet , meer van gnostische dan van legi
tiem bijbelse oorsprong. Die voorstelling is ook exegetisch on
houdbaar , omdat ze berust op een misvatting van de bedoeling 
van het zogenaamde "paradijsverhaal" en ze trekt dientenge
volge méde de lijdensprediking schreef. In De Groene Amster
dammer van 1 oktober 1960 begint Kroon zijn artikel getiteld 
"De verstoorde paradi jsdroom" met een citaat van de Berlijnse 
joodse exegeet Benno Jacob: "Bij alle volken hebben de men
sen een afkeer van zware arbeid en vrezen zij de dood. Ze zou
den willen, dat geen van beide bestond en hun paradijs is de 
naar een mooie oertijd verlegde wensdroom. Daar gaat de bij
belse vertelling met soevereine wijsheid tegenin en met een iro
nie, die zo fijn is, dat grote kinderen ze ook nu nog niet opmer
ken. Ze denken, dat er hun een mooie geschiedenis, een liefe
lijk sprookje wil verteld worden: hoe goed de mensen het zon
der de zondeval van het eerste mensenpaar zouden kunnen heb
ben gehad. Maar de bedoeling is een totaal andere! De man was 
van den beginne af geschapen om zich met arbeid zijn brood te 
verschaffen, de vrouw om met moeite kinderen te baren, de 
mens om te sterven. Hij is 'mens en niet God ' en zijn heil be
staat in het gehoorzamen aan het gebod van God. Het verlan
gen naar onsterfelijkheid op aarde is vermetel en ijdel en de 
mens heeft zelf bewezen, dat een paradijs voor hem niet deugt. 
Alle fantasterij is verbannen en in plaats van mythologie vin
den wij godsdienst, ethiek en psychologie." Kroon stemt met 
enthousiasme hiermee in. Deze woorden raken de gangbare 
misverstanden omtrent de bijbelse vertelling over " A d a m " en 
"Eva" tot in het hart! Er dreigt voortdurend mythologie wan
neer we blijven spreken over een verloren paradijs, dat door de 
dood van Christus weer is herwonnen. Het is veel bijbelser om 



te spreken over een verstoorde paradijsdroom en een door 
Christus hergeven menselijke werkelijkheid. Het lijden en ster
ven van Jezus wil ons uit onze dromende fantasterijen halen en 
ons brengen tot geloof en gehoorzaamheid in het aangezicht 
van de feiten van leed en dood (Hebreeën 2:14v.). De mens is 
het paradijs uitgestuurd en niet "er helaas buiten gesloten". En 
terecht eruit gestuurd. De mens had namelijk bewezen niet in 
een godentuin te kunnen leven. Hij ging immers meteen de ij de
le dromen dromen van "als God te zi jn". De mens liet zich van 
de aanvang af "wi js" maken, dat zijn leven niet hoog en niet 
diep en niet goed genoeg was, maar dat zijn ogen moesten 
opengaan voor een meer omvattende "hogere" kennis. De 
mens is door God weggestuurd, niet uit de werkelijkheid, maar 
juist uit de valse droomtoestand naar de akker waaruit hij ge
nomen was. Het slot van het verhaal was, voor de goede ver
staander, het meest duidelijk. In Mesopotamië bijvoorbeeld 
dacht men namelijk dat de ellende van de mens niet in zijn 
"kennis" was gelegen, maar in zijn sterfelijkheid: het enige dat 
de mens ontbreken zou, was, dat hem net als alle andere schep
selen, het goddelijke onsterfelijke leven was ontzegd. Het Ge
nesisverhaal leert daarentegen, dat het niet goed zou zijn als de 
mens, de reële bekende mens, "eeuwig" zou leven. Hij moet 
sterven, want hij is van de aanvang af sterfelijk. Zijn sterven is 
niet maar een natuurnoodzakelijkheid, maar vooral een gods
dienstige, ethische en psychologische noodzakelijkheid: im
mers de meest werkzame rem op alle menselijke ij dele dromen. 

Als wij ons de leer van Genesis 2 en 3 weer eigen kunnen ma
ken, zo besluit Kroon, "zal ons dat niet 'goddeloos en zorge
loos ' maken, maar integendeel ons de ogen openen voor alle 
dromen, die ons verhinderen om in de aardse realiteit 'welge
troost te leven en zalig te s terven '" . 

Voor zover ik kan zien moet nu de kritiek van Kroon op 
Barth wat betreft de conclusies van zijn theologie zo worden 
verstaan: het is funest als men zich in de christologie onvol
doende rekenschap ervan geeft hoezeer de messianiteit van Je
zus een kwestie was binnen de gemeente van Israël en dus zijn 
plaats heeft binnen de verwachting van diezelfde gemeente. 
Het is, zoals Kroon terecht opmerkt , "ondanks alle goede be
doelingen niet zo gewoon als het lijkt, om op de juiste wijze te 
zeggen en te verstaan, dat en hoe juist de méns Jezus bron en 
grond van het christelijke, het Messiaanse geloof is. Een van de 



eerst noodzakelijke inzichten, waartoe wij daarbij moeten ko
men, is het niet-geïsoleerd-staan van Jezus in de bijbel. Wij 
moeten inzien, waarom geloven in Jezus als de Messias in de 
bijbel juist geen curiosum is. Later gebruikte Kroon in Bekirbé
noe het nog duidelijkere "geen novum". Géén op zichzelf ge
stelde zaak, maar een deelnemen, een voorgoed deel krijgen 
aan het "geloof der ouden" , een participeren aan "hetgeen van 
den beginne was" , hetgeen altijd "het leven en het licht der 
mensen" is geweest. 

In een belangrijk artikel " In de Geest van Jezus geloven" in de 
Groene van 9 juni 1962: "Men kan niet zeggen dat het tegen
woordig in de theologie ontbreekt aan wat wel genoemd wordt 
een 'christologische concentrat ie ' ." Ongetwijfeld doelt Kroon 
hier zonder het met zoveel woorden te zeggen, op Karl Barth. 
"Die christologische concentratie is integendeel juist zeer cen
traal geworden in onze tijd. Men krijgt echter de indruk, dat de 
reële uitwerking daarvan in het leven der mensen, ook en juist 
der 'kerkelijk meelevenden', daaraan omgekeerd evenredig i s . " 

Wanneer in de christologie niet voldoende wordt beseft, dat 
het niet om een novum gaat, dan is de christologie volgens 
Kroon te weinig bestand tegen de bevangenheid in ons meer 
heidense dan bijbelse "genade"-begrip. 

Het is overigens wel nodig, ik wijs er nog weer eens op, dat 
we daarbij leren onderscheiden tussen die twee namen en ge
stalten. Die twee gestalten vallen telkens wel om het zo te zeg
gen samen, maar het is niet hetzelfde, of je het over Jezus hebt, 
of over de Christus. Bedacht moet worden, dat Jezus een van 
de zeer vele Jezussen was! Anatole France vertelt in "L 'é tui de 
nacre; Le procurateur de Judée" een volgens Kroon zeer na
vrant verhaal over Pilatus, die, na zijn ambtstermijn vanwege 
slecht bestuur naar Galilea weggepromoveerd, daar bezoek 
krijgt van een aantal vrienden uit Rome, die hem vragen naar 
de executie van een zekere Jezus, die tijdens zijn ambtsperiode 
in Palestina moet zijn geëxecuteerd; waarop Pilatus reageert 
door te zeggen, dat hij zich een zekere Jezus niet meer kan her
inneren! Hij heeft ook zo veel van die lui aan het kruis laten 
hangen, hoe moet hij dat nu nog weten.. .? 

Over Jezus bestaat uiteindelijk ook eigenlijk geen enkel bui
ten-bijbels historisch gegeven. Voor zover je historisch iets be
weren kan, is het die beweging, rondom hém begonnen en ont
staan, voor wie hij dé Koning van Israël was geworden. Je zou 



dus zelfs volgens Kroon niet moeten spreken in termen van: 
"Toen Christus nog op aarde was . . . " Christus is helemaal geen 
historische man, want dan zou het geen man zijn waarin toe
komst is aangelicht maar gewoon een man uit het verleden. In 
de bijbel is het echter de komende Koning van Israël. 

Door de christologie op deze wijze naar voren open te hou
den (géén novum!), lijkt het mij , dat Kroon ons hier een weg 
wijst om te ontkomen aan een toch wel hardnekkige gedachten-
gang, namelijk, dat het alléén mogelijk zou zijn, vanwege een 
vermeend te kort schieten van de christologie bij Barth, door 
het schrijven van een theologie van het derde artikel voldoende 
te kunnen uitdrukken hoezeer het verbond tussen God en mens 
een wezenlijke en volledige emancipatie van de mens insluit. 
Die wezenlijke en volledige emancipatie van de mens hoeft dus 
niet gehonoreerd te worden door middel van een stérker ont
wikkelde pneumatologieleer, of in ieder geval meer onafhanke
lijk van de christologie zelf, maar kan heel goed tot zijn recht 
komen in een nog betere en sterkere bijbels-theologische onder
bouwing van de christologie. 

Dat wordt mogelijk gemaakt door het "Oude Tes tament" 
een éigen dóórgaande zeggingskracht te geven en het nieuwe 
van het "Nieuwe Testament" daarin te willen zien, dat daarin 
het oude niet is weggedaan, maar vervuld, tot eeuwige geldig
heid gebracht. Jezus heeft volgens de prediking van de evange
liën ook nooit de mensen met zichzelf opgescheept. Integendeel 
zelfs! Wanneer de mensen al te vlot zeiden: "Gij zijt de Mes
sias", dan zei hij: "Da t moet je tegen niemand zeggen. . ."! De 
inhoud van de prediking van Jezsus was de "basileia toon oura-
n o o n " , het koninkrijk der hemelen. Beter nog: het koning
schap der hemelen. Niet: in de hemelen, maar : vanuit de heme
len. 

Dat lijkt mij een in de theologie zeer begaanbare weg, waar
op we dan wel zouden moeten stoppen, bijvoorbeeld met dat 
onmogelijke onderscheid, ja zelfs de scheiding tussen de vak
ken Oude Testament en Nieuwe Testament in de bijbelweten
schappen. Bovendien zouden we moeten proberen de theologie 
veel analytischer te maken door een beter inzicht te trachten te 
krijgen in wat voor samenleving we verzeild zijn geraakt. We 
zouden dan te rade moeten gaan bij een methode a la Marx. 
Dus niet zonder meer Marx introduceren binnen de theologie, 
want Marx geeft wel weerberichten, maar dat zijn de weerbe-



richten van de negentiende eeuw en we hebben de weerberich
ten van de twintigste eeuw nodig. 

Hiermee hangt samen de kritiek die Kroon had op Barth 
voor wat betreft de grenzen van zijn theologie in de richting 
van het heidendom. We kunnen dat nu niet uitwerken, maar ik 
vermoed in ieder geval dat Kroon, wanneer hij zegt, dat hij die 
stelling van Barth dat Religion Unglaube is, wel kan bijvallen, 
maar dat hij dat dan maatschappelijk of in elk geval in zijn ver
schijningsvormen wil kunnen beargumenteren, dat eveneens 
niet zozeer bedoelt als kritiek op Barth als wel als aanzet om 
ook op dat vlak een stap verder te doen dan Barth heeft kunnen 
doen. 

In elk geval moet dus voorkomen worden, dat de gedachte 
ontstaat, en het gebruik van de terminologie "Kerk" en "Is 
raël" leidt daartoe, dat het in het Nieuwe Testament erom zou 
gaan dat de geschiedenis van Israël in zekere zin ophoudt op 
het moment dat de geschiedenis van de Kerk begint." In zekere 
zin is dat - helaas, moet je zeggen - zo wel gewórden! Nadat de 
geschiedenis van het bijbelse Israël afgelopen was, begon dat 
koppige "neen" van Israël tegen wat toen kwam: het christen
dom. Dat is echter een nood waar geen deugd van te maken is. 
Het is bovenal nog geen thema in het Nieuwe Testament, want 
daar gaat het over het "Lichaam van de Messias", waarin niet 
het vruchtbare verschil, maar wel de steriele tegenstelling tus
sen joden en niet-joden is opgeheven. 

4.4. Kroon en Miskotte: een geding rondom een boek over 
Israël 

In de vorige paragraaf heb ik trachten duidelijk te maken op 
welke punten Kroon geprobeerd heeft boven zijn leermeester 
Karl Barth uit te komen en hoe daarbij juist zijn verhouding tot 
Israël en zijn daarmee nauw samenhangende visie op de Schrift 
doorwerken tot in het hart van de theologie. Tot besluit wil ik 
laten zien dat het nooit zo is geweest, dat Kroon op dat punt 
"zeker was van zijn zaak" . Het is een aangelegen punt geweest 
waarmee hij een groot gedeelte van zijn leven, vanaf 1950 tot 
aan zijn emeritaat officieel, maar ver daarvóór en lang daarna 
niet minder energiek, bezig is geweest. Het is bij hem echter 
nooit een stand-punt geworden. Dat heeft Kroon ook nooit ge-



wild en zo heeft hij nooit theoloog willen zijn. Theologie dien
de er bij hem niet voor om dingen vast te leggen. De citaten die 
ik heb opgenomen getuigen daarvan. Theologie diende bij hem 
veel meer om de dingen in beweging te krijgen, niet de coördi
naten bepalen, maar de richting waarin het gaat en de vaart die 
het heeft: daarbij gaat het langs de verticaal naar beneden en 
langs de horizontaal voortwaarts; hij bestreed diegenen die in 
de theologie langs de verticaal opwaarts gingen en langs de ho
rizontaal achterwaarts. Het was bij hem voortdurend een zaak 
die in beweging was en hij heeft voortdurend weer opnieuw po
sitie gekozen, zo zelfs, dat hij soms vragen kreeg bij degene van 
wie hij het meest geleerd heeft: K .H . Miskotte. 

Dat het zo moeilijk bleef, kwam ook omdat de politieke ver
wikkelingen rondom de staat Israël de hele kwestie zeker niet 
eenvoudiger maakten. Voor iemand die daar een beetje moeite 
voor wil doen, is de discussie rondom en naar aanleiding van de 
"Vijf Stellingen" van de commissie Bekirbénoe, en niet van 
Kroon en De Nie alleen, zoals Buskes en Spijkerboer ten on
rechte vermelden in: " W a t het zwaarst weegt", nog wel te ach
terhalen. Het meeste is terug te vinden in In de Waagschaal van 
het jaar 1968. Kroon heeft vanaf het begin, zij het later meer 
uitgesproken, grote reserves gehad tegen gedachten als van 
J . H . Grolle en F . Kuiper, waar "een stuk beloofde aa rde" een 
beslissende rol speelt. "Reeds het nationale fenomeen Israël is 
in de Schrift niets anders dan een ' type ' , een model van wat 
goddelijke verkiezing is, en niet de zaak zelve. En dan nog uit
sluitend in het verhaal daarover, in de kritische verkondiging; 
niet in de geschiedenis van Israël als zodanigl Laat staan dat 
een land, een dynastie, een staat de zéak zou kunnen zijn waar 
wij 'achter ' moeten staan of 'voor ' moeten zijn 'als christe
nen'", zo stelde Kroon in die discussie. 

Vlak na de oorlog vond hij met anderen, zoals Miskotte, dat 
die staat een kans moest krijgen en dat Israël niet gediend was 
met voorbarige kritiek noch met goedkope raadgevingen. Emo
tioneel vond hij dat zo. De oprichting van die staat kon hij , na 
wat hij aan jodenvervolging in de oorlog had meegemaakt, niet 
neutraal beleven en het is ook onzinnig om te denken dat dat in 
je theologische overwegingen wel zou kunnen lukken of moe
ten lukken. Kroon heeft ook hier geprobeerd met de gloed van 
zijn hart het hoofd koel te krijgen. Aan het eind van hoofdstuk 
2 wees ik op het verslag van Kroon getiteld "Twintig jaar Kerk 



en Israël", waaruit ik in de vorige alinea ook al even citeerde. 
Daar schrijft Kroon: "Vooral een voormalige 'volkskerk' moet 
niet alleen de relatie jegens eigen volk, maar vooral die jegens 
een ' joods volk' helder en kritisch leren bezien!" Op dit punt 
heeft Kroon veel discussie gevoerd, vooral met Berkhof en an
deren, die het rapport 'Israël - Volk, Land en Staat ' publiceer
den. In een interview in Trouw zegt Kroon, naar aanleiding van 
de discussie rondom dat rapport : "Zelfs Miskotte wist het niet 
precies meer. 'Wat is Israël toch eenzaam' , schrijft hij . Wéér 
dat gebiologeerde alleen naar Israël ki jken", en even verder: 
"Men is almaar bezig 'Gods weg met het volk Israël na te speu
ren ' . Nee, zeg ik, het gaat erom, 'via dit volk Gods weg met de 
wereld na te speuren. Anders loopt het uit op een judaïsme, een 
soort philosemitisme waar de joden zelf doodsbang voor zijn, 
omdat ze natuurlijk zullen tegenvallen en wat dan weer . . . ? " 6 ) 

Kroon ontkent dus niet dat er een spoor getrokken is, maar 
vraagt zich af of de theologie ervoor is om dat soort sporen na 
te gaan. De islam heeft immers ook duidelijk sporen getrok
ken.. . 

Nu krijg je de indruk dat het bij Kroon zo ligt, dat het zo 
apart stellen van Israël niet alleen politiek allerlei verwarringen 
oplevert, maar dat dat dus ook in de theologie zou moeten wor
den vermeden. Niet fundamenteel genoeg kan het inzicht zijn, 
dat Christus en Israël primair met elkaar samenhangen. Het jo
dendom is voor Kroon allereerst die bijbelse beweging, beter 
gezegd, die kritische beweging die de bijbelse documenten heeft 
voortgebracht, waaruit dan weer het christendom is voortgeko
men, en waarvan je kunt constateren dat daar in onderschei
ding met de omgeving juist de nadruk op de menselijke situatie 
werd gelegd. Daarbinnen is ook op een zeker moment een pole
miek ontstaan. Maar dat is dan ook een binnen-joodse pole
miek die je niet zomaar kunt overzetten in de situatie christen-
dom-jodendom, want degenen die die polemiek begonnen zijn, 
waren zelf joden. Je moet dus bij Kroon goed in de gaten pro
beren te krijgen op welke wijze hij over jodendom spreekt. Dat 
kan dan ook heel kritisch, met het accent op de laatste letter
greep, zoals hij trouwens nog veel en veel kritischer over het 
christendómmelijke van het christendom kon spreken. Maar 
dat is dan ook kritiek "van binnenui t" en niet van een "buiten
staander", moet je zeggen. 

Een "chris tendom" naast het " jodendom" , dat vergeten is 



dat het ten onrechte en tot zijn schade daaruit is weggeraakt, is 
voor Kroon steeds meer een onbestaanbaarheid geworden. In 
dat verband wil ik wijzen op een opmerkelijk Voorwoord dat 
Kroon schreef i n het boek van Van Praag: "De Boodschap van 
Israël" . 7 ' Voor Kroon had dat boek een heel duidelijke functie, 
namelijk om de suggestie van een kort daarvoor uitgegeven pla
tenatlas, die het verloop van de Westerse beschaving wilde 
schetsen, te bestrijden: "De hele suggestie van dit werk is, dat 
deze beschaving, behalve van Hellas en Rome, van Christus en 
dus van de Kerk, zijn voornaamste krachten en impulsen ont
vangen heeft. Hetgeen men zou mogen verwachten, nl. dat 
naast Hellas en Rome, als bron onzer cultuur Israël zou wor
den genoemd, geschiedt allerminst. Israël is vanwege het Chris
tendom buiten het gezichtsveld geraakt. Het Jodendom heeft 
blijkbaar voor christelijk humanistisch besef in een vergeten 
souterrain van onze historie geleefd. Nu berust het mijns in
ziens op een onhoudbaar geworden interpretatie van de 'Nieuw 
Testamentische' gedachten wereld, wanneer men de Kerk 'in de 
plaats van ' Israël acht getreden te zi jn." 

Hierna volgen in dit Voorwoord van het boek van Van 
Praag, de woorden van het citaat, dat wij aanhaalden in para
graaf 1.3., die Kroon had opgenomen in dat themanummer 
over Israël van Wending in 1966. Ruim tien jaar dus nadat hij 
deze woorden, over het feit dat we in de evangeliën en brieven 
nog niet dat aparte instituut, dat half-heidens, half-christelijk 
"Nieuw Israël" - later ook wel Kerk en Christendom ge
noemd - tegenkomen, opschreef in dit Voorwoord. "Tien jaar 
geleden formuleerde ik het a ldus . . : " , zo begint hij daar in 
Wending de woorden, die hij schreef voorin het boek van Van 
Praag te citeren. Wél een bewijs dat Kroon zich dit Voorwoord 
nog herinnert en er, doordat hij er tien jaar later uit citeert, 
geen afstand van genomen heeft. 

Ik heb al eerder opgemerkt dat het woord ontmoeting een 
centraal woord is bij Kroon. Dat geldt ook voor zijn visie op dit 
boek van Van Praag. Hij acht het nodig om "voorzover moge
lijk opnieuw te leren onderscheiden tussen de Joodse en de 
niet-Joodse elementen in ons gemeenschappelijk gegroeide le
vensbesef. Immers" , zo vervolgt Kroon, "alleen op deze criti-
sche wijze kan er weer geloofd worden in en gestreefd worden 
naar die Messiaanse ontmoeting en verzoening, dat nieuwe ver
bond tussen Israël en de volkeren, dat reeds in de getuigenissen 



van het 'Nieuwe Testament ' als een ergernis en een dwaasheid 
wordt aangekondigd, geloofd en gehoorzaamd." In zekere zin 
gaat deze ontmoeting dus vooraf aan de rechte theologie. Of 
misschien moet ik nog anders formuleren en stellen dat bij 
Kroon juist deze ontmoeting alleen maar leiden kan tot de rech
te theologie. In die zin verwachtte Kroon veel van het boek. 

Miskotte besprak het boek vervolgens in het Nederlands 
Theologisch Tijdschrift (dec. 1952). Hij spreekt over het boek 
zijn afkeuring uit. Alleen deze bestrijding van het boek toont al 
aan dat Miskotte en Kroon deze zaak toch verschillend hebben 
beoordeeld. Miskotte zegt van het boek: "Da t de 'boodschap 
van Israël' tenslotte zou inhouden een verwijzing naar het feit 
van Israëls bestaan, joods pionierschap, joodse geest enz., wil 
ons onaannemelijk voorkomen. Het hele boek zou, ook al zou
den alle gegevens kloppen, ons droefgeestig moeten stemmen, 
omdat het slechts kan bevestigen de valse verbondsleer waarin 
het jodendom onlosmakelijk schijnt verwikkeld." 

Van Praag verweerde zich tegen deze kritiek door middel van 
een ingezonden brief, die werd gepubliceerd in In de Waag
schaal. We kunnen hier dat gesprek niet weergeven. Het is voor 
ons onderwerp op dit moment echter wel interessant dat Mis
kotte in In de Waagschaal in een nawoord op de open brief van 
Van Praag een opmerking maakt over ds. Kroon. Hij vraagt 
zich daar dan af: " . . .Zou de inleider van het boek: ds. Kroon, 
al wenst hij het boek gedrukt en gelezen en gewaardeerd te 
zien, deze onvermoeibare zelfwaardering nu een juiste weg ach
ten om tot een verderleidend gesprek te komen?" 8 ' 

De vraag stellen is natuurlijk in dit geval de vraag beant
woorden. . . ! Overigens kun je je afvragen of Kroon niet toch 
ook kritischer had moeten zijn jegens het boek van Van 
Praag. . .? Want in zeker opzicht is de kritiek van Miskotte niet 
helemaal zonder grond. Alleen, zulke kritiek schrijf je natuur
lijk niet in een welwillend Voorwoord! 

Overigens kon Kroon zich ook heel wel uitlaten op de manier 
waarop Miskotte dat hier doet. In "Gesprek met den Lezer" in 
In de Waagschaal, le jaargang nr. 50 geeft Kroon antwoord op 
de vraag of het geoorloofd is een kind te laten dopen waarvan 
men weet dat het uit beslist ongelovige ouders is geboren. Hij 
zegt daar: "Vragen wij ons af, op welke gronden aarzeling ten 
deze eerbaar zou kunnen zijn, dan komen we op een of andere 
vorm van de leer der veronderstelde wedergeboorte of (om dit 



twistpunt uit te schakelen) men stuit op een leer, die de mens
heid verdeelt in 'bondskinderen ' en niet-bondskinderen, naar 
de maatstaf van de generatie, de procreatie, de familie, het 
bloed. Dit is een funest jodendom (cursivering van mij , JvdH) , 
waarmee de aanhangers maar al te duidelijk vast lopen." Kroon 
zou dus het bezwaar van Miskotte tegen het boek van Van 
Praag wel hebben kunnen delen, maar dat was dan bij hem 
toch veel meer een bezwaar tegen judaïserende tendensen bin
nen het jodendom. Judaïserende tendensen waar overigens het 
christendom alles behalve vrij van is gebleven. 

Kroon heeft het bezwaar tegen het boek van Van Praag dan 
ook begrijpelijkerwijs niet gehad en ook niet geuit. Integendeel 
heeft hij het boek juist verwelkomd. Dat had hij eerder ook al 
gedaan, zoals we hebben gezien, met het boek van Melkman, 
waar hij zelfs van vond, dat de joodse missie daar te veel ont
brak! 

Hier ligt dus wel een verschil met Miskotte. Tien jaar later 
roept hij dit Voorwoord nog weer in herinnering door eruit te 
citeren in Wending, zoals we hebben gezien. In dat bewuste 
Wending-nummer schrijft hij dan overigens: "He t getuigenis 
van het Nieuwe Testament was en is, in oorsprong en in strek
king, alleen als een eigensoortig joods getuigenis verstaanbaar; 
los van het Oude Testament en van het Jodendom - van die tijd 
èn van onze tijd - had en heeft het géén zinvolle inhoud" (op
nieuw cursivering van mij , JvdH) . 

We moeten niet uit het oog verliezen dat Miskotte reageert 
op de inhoud van het boek. Toch stelt hij Kroon die vraag en 
Kroon had hem eigenlijk in het voorwoord dat hij in het boek 
schreef al beantwoord. Kroon zag dit boek inderdaad als een 
weg om tot een verder-leidend gesprek te komen, vooral omdat 
dit boek een "historische visie die geheel buiten Israël om ging" 
op zijn minst helpt te bestrijden. 

Vanuit een meta-standpunt bezien is de kritiek van Miskotte 
natuurlijk wel waar. Je kunt het boek bestrijden op grond van 
een "valse verbondsleer". Maar een meta-standpunt moet je 
nooit te lang innemen. Als het het gesprek begint te belemme
ren kan het middel erger worden dan de kwaal. Kritiek vanuit 
het christendom op een "valse verbondsleer" in het jodendom 
dient later weer geconfronteerd te worden met het feit, dat het 
christendom te veel met datzelfde jodendom samenhangt, dan 
dat het bij een afwijzing op grond van theologische kritiek blij-



ven kan. Het jodendom waaruit het christendom is voortgeko
men was immers helemaal niet onlosmakelijk verwikkeld in een 
valse verbondsleer! Als dat zo was, zou immers het ontstaan 
van die Messiaanse beweging binnen het jodendom van de eer
ste eeuwen ondenkbaar zijn... 

Kroon vond, dat nooit werkelijk en zeker niet unaniem geac
cepteerd is dat de Messiaanse gemeente van het begin af aan 
niet alleen historisch maar qua essentie voortkwam uit de syna
goge. Dat is principieel, maar van een andere diepgang, verge
lijkbaar met de Reformatie en de Romana en dergelijke schis-
mata. Het jodendom moest in zijn ogen dus niet als zo een 
aparte religie worden beschouwd. 

Mij is bekend, maar helaas is dat nergens gepubliceerd ge
worden, dat Kroon zelfs bij het grootse boek "He t wezen der 
Joodse Religie" van Miskotte zich heeft afgevraagd, of daarin 
niet ook de joodse religie te veel als een aperte religie werd ge
steld. Hij heeft dat dus voor zover ik weet nergens opgeschre
ven, misschien om te voorkomen dat het verkeerd zou worden 
uitgelegd. Toch noteer ik het hier omdat ik het illustratief vind. 
Kroon heeft het eens zo gezegd: "Is ons messias-geloof echt 
bijbels of niet? Dat is de enige zinnige vraag die wij ons stellen 
moeten. Daarbij werkt de ontmoeting met het Jodendom ge
weldig uitdagend. De helderste en meest bewuste buitenkerke
lijken zijn de Joden. Die zijn niet bij gebrek aan beter buiten
kerkelijk geworden, zij hebben negentienhonderd jaar vervol
ging voor die keus overgehad. Daar moet je respect voor heb
ben. Daar moet je mee beginnen!" 
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dachte van Kuiper, aangesloten heeft. Het artikel in De Groene Am
sterdammer is echter van veel eerdere datum! Evenals trouwens het 
boek "Verwerp de oudwijfse fabelen", zodat het mij waarschijnlij
ker voorkomt dat Kroon niet aansluit bij Kuiper, maar andersom... 

16. Groene Amsterdammer, 26 maart 1949. 
17. Hervormd Nederland, 31 januari 1976. 
18. Rasker baseert zich op gegevens uit: "Kerk en Israël", le jaargang 

nr. 2, pag. 3, zie: Rasker, a.w., pag. 437. Verkuyl vermeldt ten 
onrechte in "Inleiding in de nieuwere Zendingswetenschap", 
Kampen, z.j . , pag. 188, dat alleen Elim in Rotterdam door de be
zetters was gesloten. 

19. Vgl. Werkschrift, 2e jaargang nr. 6, pag. 74, en: J. van Kilsdonk 
S.J., in "Dwarsliggers, nonconformisten op de levensweg van ds. 
J.J. Buskes", Wageningen 1974, pag. 206. Zie vooral: H. de Nie, 
in: Bekirbénoe maart 1970. 

20. Bekirbénoe juli/augustus 1970. Zie ook "Navolging van God" in: 
Bekirbénoe september 1974. Bij Barth komt dan theanthropologie 
te staan tegenover een in zijn ogen bezwaarlijke anthropotheolo-
gie. De mens wordt vanuit God verstaan. God is nergens een expo
nent van menselijke ervaring. Zie: K. Barth, "Einführung in die 
Evangelische Theologie", Zürich 1962, pag. 18. 

21. J. van Kilsdonk in: Dwarsliggers, pag. 210. 

Noten bij hoofdstuk 2 

1. K.H. Miskotte, "De Kern van de Zaak", Nijkerk, 1950, pag. 244. 
Overigens een boek, dat volgens Kroon nodig herdrukt had moe
ten worden, doch ik vrees dat deze wens nog niet doorgedrongen 
is tot de redactie die nu het Verzameld Werk van Miskotte aan het 
uitgeven is... 

2. C.W. Mönnich, "De jongste Zoon", Amsterdam 1953, pag. 22v. 
Kroon opent met ditzelfde citaat ook zijn artikel "Christelijke 
reaktie op de Joden" in: Kerk en Israël, februari 1960. En zeer uit
gebreid neemt hij dit citaat van Mönnich op in: Bekirbénoe, fe
bruari 1960, en nóg weer een keer in: Bekirbénoe, januari 1978 
"Uit Dodenwacht". 

3. K.H. Miskotte, "De Kern van de Zaak", pag. 43. Het artikel van 
Zuurmond is te vinden in: In de Waagschaal, nieuwe jaargang 3, 
nr. 20, getiteld "De Naam van Israël". 



4. Bekirbénoe, maart 1970. 
5. J. Melkman, "Israël", Amsterdam, z.j. (1950). 
6. Wending juli/aug. 1949, themanummer getiteld "Israël", pag. 

405. 
7. Dat is exegetisch uitgewerkt door J.J. Meuzelaar in zijn dissertatie 

"Der Leib des Messias", Assen 1961, (herdr. Kampen 1980). 
8. "Bedienaren van de openbare Godsdienst" in: De Groene Am

sterdammer, 29 oktober 1949. 
9. "Het Amsterdams Gesprek over Israël", (gestencild), Amster

dam, 1952, pag. 44. Dit citaat is ook, zij het helaas onvolledig, op
genomen in: Blijvend Verzet, a.w. pag. 89. 

10. H. Jagersma, "Geschiedenis van Israël" Kampen, 1979, pag. 14 
en pag. 23v. 

11. Martin Buber, "Het geloof der Profeten", Wassenaar 1972, pag. 
47 e.v., door Kroon besproken in: Dwarsliggers, a.w. onder de ti
tel "De Weg van de Mens". 

12. "Het schisma van Kerk en Synagoge", De Groene Amsterdam
mer, 17 januari 1959. 

Noten bij hoofdstuk 4 

1. Stenen voor Stenen?, gesprek over kerk en humanisme, Baarn 
1953, pag. 54 e.v. 

2. Ik geloof daar zelf ook steeds minder van. Het levert zeer slechte 
vertalingen op. Vgl. het artikel dat ik daarover schreef in In de 
Waagschaal, nieuwe jaargang 12, nr. 21, onder de titel: "Dit bij
zondere boek moet immers als een gewoon boek te lezen zijn". 

3. Zie Karl Barth, K.D.,II 2, pag. 218. 
4. Ernst Bloch, Atheismus im Christentum, Frankfurt a.M., 1968, 

pag. 73. 
5. Zie Karl Barth, K.D.,IV 3, pag. 76. 
6. Het Trouw-interview is ook gepubliceerd in Blijvend Verzet, pag. 

101 e.v. 
7. H. van Praag, De Boodschap van Israël. In cultuur - maatschap

pij - geschiedenis. Amsterdam, 1952. 
8. Zowel de open brief van Van Praag als de reactie van Miskotte 

zelf, mede gericht aan het adres van Kroon, in: In de Waagschaal, 
8e jaargang, nr. 23, 6 maart 1953. 



BIBLIOGRAFIE VAN DS. K . H . KROON 

I.d.W. = In de Waagschaal (1945- ) 
G.A. = De Groene Amsterdammer (1877- ) 

1933: "Belofte" en "Vervulling" (over de betekenis van het Oude Tes
tament voor ons geloof), in: Jaarboek voor de Gereformeerde Ker
ken in Nederland (in Hersteld Verband), Haarlem, 1933, pag. 136-
153. 

1938: Hans Asmussen, Hoe heeft Karl Barth de Kerk gediend? (ver
taald door ds. K.H. Kroon), Nijkerk, 1938. 

1939: Martin Niemöller, Wie hij is en wat hij belijdt (vertaald uit het 
Duits door ds. K.H. Kroon), Nijkerk, 1939. 
— Jaaroverzicht 1938, in: Jaarboek voor de Gereformeerde Ker

ken in Nederland (in Hersteld Verband), Haarlem, 1939, pag. 
108-121. 

1940: Annus Domini Jesu Christi 1939, in: Jaarboek voorde Gerefor
meerde Kerken in Nederland (in Hersteld Verband), Haarlem, 1940, 
pag. 3-26. 

1941: Betere Weerstand, oorspronkelijk opgesteld door K.H. Miskot
te, herzien door K.H. Kroon en H.M. van Randwijk. Zie: Touw 
deel II, pag. 222vv. 
— Wat wij wel en niet geloven, Belijdenis opgesteld door ds. K.H. 

Miskotte, ds. J. Koopmans en ds. K.H. Kroon. Zie: Touw deel II, 
pag. 227vv. 

1942: Aan de Nederlandse Christenen, Brief van Prof. Karl Barth, 
aug. A.D. 1942 (vertaald en van een begeleidend schrijven voorzien 
door ds. K.H. Kroon). Zie: Touw deel II, pag. 224w. 

1945: Belijdt gij te geloven? Kanttekeningen bij de belijdenisvragen 
der Ned. Herv. Kerk, Den Haag z.j. 
— Wat Bezielt ze? geschreven door zeven Amsterdamse hervormde 

predikanten w.o. ds. K.H. Kroon. Amsterdam, 1945. 
- J. Koopmans, Toen stelde de Heere zich daar, ingeleid door ds. 
K.H. Kroon, Den Haag, 1945. 
- Weerzien der Meesteresse, in: I.d.W. l e jg. nr. 1. 
- Een illegale brief van Barth I, II en III, in: I.d.W. 1' jg. nrs. 1, 2 
en 3. 



- Rechtsherstel voor de bijbel, in: I.d.W. l e jg. nr. 2. 
- Rechtvaardiging door Christus, in: idem. 
- Het recht van bijbellezen, in: idem. 
- De Bijbel - Geen boek van iedereen? in: I.d.W. 1' jg. nr. 3. 
- De Kerk - en de vertaling des Bijbels, in: idem. 
- Over vertalen en vertellen, in: I.d.W. l e jg. nr. 4. 
- Bijbel en Reformatie, in: I.d.W. l e jg. nr. 5. 
- Tweeërlei vertaling, in: idem. 
- Een herziene uitgave der Statenvertaling, in: I.d.W. l e jg. nr. 7. 
- Het boek der prediking, in: idem. 
- Persoonlijke bloemlezing of boodschap der kerk? in: I.d.W. 1' 
jg. nr. 8. 
- De "Christus der Schriften", in I.d.W. l e jg. nr. 9. 
- Luther's antisemitisme, in: idem. 
- De Bijbel als "jodenhoek", in: idem. 
- De eigenlijke Schrift, in: I.d.W. 1* jg. nr. 10. 
- Nog eens Luther en de Joden, in: idem. 
- Grootvaders verzet en ons verzet, in: I.d.W. l e jg. nr. 11. 
- Ave Maria, in: I.d.W. l e jg. nr. 12. 
- De geboren Koning der Joden, in: idem. 

1946: De houding van de kerk in en na de oorlog, in: I.d.W. l e jg. nr. 
15. 
— Paulus over de staat, in: I.d.W. l e jg. nr.16. 

- Theocratie en democratie, in: I.d.W. l e jg. nr. 17. 
- Gods Woord, de Schrift en de prediking, in: I.d.W. l c jg. nr. 18. 
- Verwarring en voorlichting, in: I.d.W. 1' jg. nr. 19. 
- Historische verbondenheid, in: I.d.W. l e jg. nr. 20. 
- Drie citaten, in: idem. 
- De Bijbel als boekenverzameling, in: I.d.W. l e jg. nr. 23. 
- Het grote prentenboek voor ons volk, in: I.d.W. l e jg. nr. 24. 
- Eén ding moet ons van het hart, in: idem. 
- Wat was de Lunterse Kring? in: idem. 
- Een leken-dogmatiek, in: I.d.W. l e jg. nr. 25. 
- De Bijbels als Gods Woord, in: idem. 
- Onze Avondmaalsviering, in: I.d.W. l e jg. nr. 26. 
- Judas, in: I.d.W. l e jg. nr. 28. 
- Ons Avondmaalsformulier, in: idem. 
- Avondmaal-Paasmaal, in: I.d.W. l e jg. nr. 29/30. 
- Merkwaardige wijze van lezen, in: I.d.W. l e jg. nr. 31. 
- Bijbel en scepsis, in: I.d.W. l e jg. nr. 33. 
- Hereniging en herinnering, in: I.d.W. l c jg. nr. 34. 
- Het Pinksterverhaal, in: I.d.W. l e jg. nr. 35/36. 
- Wat is Diaconie? in: I.d.W. l e jg. nr. 40. 
- Levend geloof, in: I.d.W. l e jg. nr. 42. 



- Geen traagheid maar lankmoedigheid, in: I.d.W. l c jg. nr. 43. 
- Woord en daad, in: idem. 
- Gesprek met de lezer, in: idem. 
- De varende gemeente, in: I.d.W. 1'jg. nr. 44. 
- Bevel en Gebod, in: idem. 
- Dien is het zonde, in: I.d.W. l e jg. nr. 45. 
- Het verloren schaap, in: idem. 
- De vaandelen opsteken, in: I.d.W. 1' jg. nr. 46/47. 
- Weerbare harten, in: I.d.W. l e jg. nrs. 48 en 51. 
- Raadplegen van de Bijbel, in: I.d.W. 1'jg. nr. 49. 
-Kerkelijk Onderricht, in: I.d.W. l e jg . nr. 50. 
- Als rechters, in: idem. 
- Het tweede Huwelijk, in: idem. 
- Gesprek met de lezer, in: idem. 
- Gesprek met de lezer, in: I.d.W. l e jg . nr. 51. 
- Waarom alleen deze voorbede gevraagd? in: I.d.W. 2 e jg. nr. 1. 
- De drie stukken der catechese, in: I.d.W. 2 e jg. nr. 2. 
- Gesprek met de lezer, in: I.d.W. 2 e jg. nr. 3. 
- En gij legt mij in het stof des doods, in: I.d.W. 2 e jg. nr. 4. 
- Rijp voor Rome, in: I.d.W. 2 e jg. nr. 6. 
- De zucht als gebed, in: idem. 
- Bijbels atheïsme? in: I.d.W. 2C jg. nr. 7. 
- Zijt nuchteren en waakt, in: I.d.W. 2C jg. nr. 8. 
- Bijbelse onafhankelijkheid, in: idem. 
- Want gij waart als dwalende schapen, in: I.d.W. 2 e jg. nr. 9. 
- Rondom Linggadjati, in: I.d.W. 2 e jg. nr. 11. 
- De kerk in het gedrang, in: I.d.W. 2 e jg. nr. 12/13. 

1947: Derzulken is het Koninkrijk Gods, preek n.a.v. Marcus 10:14b 

en 15, in: Woord en Geest, een bundel preken van predikanten der 
voormalige Gereformeerde Kerken in Hersteld Verband, ing. door 
dr. J.G. Geelkerken, Amsterdam, 1947. 
— De lofzang van Simeon, in: I.d.W. 2'jg. nr. 14. 

- Bevreemdend zwijgen, in: I.d.W. 2 e jg. nr. 15. 
- D e Wijsheid niet..., in: I.d.W. 2 ejg. nr. 17. 
- Altijd bereid, in: I.d.W. 2 e jg. nr. 19. 
- Het Christelijk geloof in God, in: I.d.W. 2 e jg. nr. 20. 
- Kerk en gezin, in: I.d.W. 2 e jg. nr. 21. 
- Het christelijk geloof in Jezus als Heer, in: idem. 
- Alzo ook Christus, in: idem. 
- Het christelijk geloof in den Geest, in: I.d.W. 2 e jg. nr. 22. 
- Van God verzocht, in: idem. 
- Redelijke melk, in: I.d.W. 2 e jg. nr. 23. 
- De gemeenschap der heiligen, in: idem. 
- Waar stond de kerk? in: I.d.W. 2C jg. nr. 24. 



- Israëls verwachting, in: idem. 
- Gesprek met de lezer, in: idem. 
- Job's verachting, in: I.d.W. 2' jg. nr. 25. 
- Kerk en woningnood, in: I.d.W. 2 e jg. nr. 27/28. 
- De volgorde der 'zeven' kruiswoorden, in: idem. 
- ... En huisgenoten Gods, in: idem. 
- Een eeuwig leven, in: idem. 
- Preken zonder etiket, in: I.d.W. 2 e jg. nr. 30. 
- Naderende reformatie der predikanten, in: I.d.W. 2 e jg. nr. 31. 
- Zijn wonderbaar licht, in: I.d.W. 2 e jg. nr. 33. 
- Heilige "godloosheid", in: I.d.W. 2' jg. nr. 34/35. 
- Verzegeld geworden, in: idem. 
- Een trouwpreek, in: I.d.W. 2 e jg. nr. 37. 
- "Trouw" vergiste zich, in: I.d.W. 2 e jg. nr. 38. 
- Een "doorbraak" in de 19e eeuw, in: I.d.W. 2' jg. nr. 40. 
-Bewaring, in: I.d.W. 2 e jg. nr. 41. 
- Kohlbrugge, in: I.d.W. 2 e jg. nr. 42. 
- Danken en bidden, in: idem. 
- In vreze, in: I.d.W. 2' jg. nr. 46. 
-Een tweedegezinsweek, in: I.d.W. 2 e jg. nr. 51. 
- Normaal en vreemd, in: I.d.W. 2 e jg. nr. 52. 
- De godloosheid der Mariaverering, in: I.d.W. 3 e jg. nr. 1. 
- Groeiend antisemitisme, in: idem. 
- Lijden en gebrek, in: idem. 
- Oordelen en geoordeeld worden, in: I.d.W. 3 e jg. nr. 3. 
- De armen in de bijbel, in: I.d.W. 3 e jg. nr. 4. 
- Gevonden worden, in: idem. 
- Luther's volksbijbel, in: I.d.W. 3'jg. nr. 5. 
- Reformatie-herdenking 1947, in: idem. 
-Zwak en sterk, in: I.d.W. 3 ejg. nr. 6. 
- Christelijke opvoeding, in: I.d.W. 3 e jg. nr. 8. 
- Advent, in: I.d.W. 3' jg. nr. 9. 
- Een ingrijpend boek, in: I.d.W. 3C jg. nr. 11. 

1948: Juiste voorlichting (over de assemblee van de Wereldraad van 
Kerken in Amsterdam), in: Vrije Katheder, 1948/7. 
— Het evangelie op het water, in: I.d.W. 3 e jg. nr. 14. 

- De wereld waarin wij leven, in: I.d.W. 3 e jg. nr. 15. 
- De kerk waarin wij leven, in: I.d.W. 3 e jg. nr. 17. 
- De lijdenspreek in deze tijd, in: I.d.W. 3 e jg. nr. 25. 
- Gesprek met de lezer, in: I.d.W. 3' jg. nr. 29. 
- Jodenrazzia 20 Juni 1943, in: I.d.W. 3 ejg. nr. 38. 
- Christelijk antisemitisme, in: I.d.W. 3 e jg. nr. 41. 
- Genationaliseerd geloof, in: I.d.W. 4 e jg. nr. 2. 
- Vissers in troebel water, in: I.d.W. 4 e jg. nr. 4. 



- Gesprek met de lezer, in: I.d.W. 4 e jg. nr. 8. 
- "De kerken van alle einden der aarde" - de wereldconferentie te 
Amsterdam, in: G.A. 21 aug. 1948. 
- Christelijk atheïsme, in: G.A. 27 nov. 1948. 
- Christelijke onafhankelijkheid, in: G.A. 18 dec. 1948. 
- Babel en de neergedaalde God, in: G.A. 24 dec. 1948. 

1949: Geloof Gebod Gebed - een bijbels-exegetische catechisatie, Am
sterdam, 1949. 
— J. Koopmans, Onder het Woord, verz. opstellen, bijeenge

bracht en ingeleid door ds. K.H. Kroon, Amsterdam 1949. 
- Herdenking van de Reformatie? in: I.d.W. 5C jg. nr. 4. 
- Ontmoeting met Israël, in: Wending, themanummer getiteld: Is
raël, 4 e jg. juli/aug. 1949, pag. 405vv. 
- Het bedrog bij de jaarwisseling, in: G.A. 1 jan. 1949. 
- Christendommelijk antisemitisme, in: G.A. 29 jan. 1949. 
- Straf voor de kruisiging? in: G.A. 12 feb. 1949. 
- Het Jodenhoek, in: G.A. 12 maart 1949. 
- Joden en Christenen, in: G.A. 26 maart 1949. 
- Judas een "verrader"? in: G.A. 9 april 1949. 
- Opstanding, in: G.A. 16 april 1949. 
- Kerk en St(r)aat, in: G.A. 14 mei 1949. 
- Christelijke regering, in: G.A. 28 mei 1949. 
- Aards christendom, in: G.A. 25 juni 1949. 
- "God en de Ziel?" in: G.A. 2 juli 1949. 
- Geen "onsterfelijke ziel"! in: G.A. 9 juli 1949. 
- De kerk tussen Oost en West, in: G.A. 23 juli 1949. 
- 3 Boodschappen van de Wereldraad, in: G.A. 30 juli 1949. 
- Antwoord aan bezwaarden, in: G.A. 6 aug. 1949. 
- De mythe omtrent lichaam en ziel, in: G.A. 20 aug. 1949. 
- "Wat baat het een mens...", in: G.A. 10 sept. 1949. 
- Gele lichtflitsen, in: G.A. 17 sept. 1949. 
- De gezaghebbende bijbel, in: G.A. 22 okt. 1949. 
- Het vreemd-geworden Boek, in: G.A. 22 okt. 1949. 
- "Opnieuw gevormd Christendom", in: G.A. 29 okt. 1949. 
- Bedienaren van de openbare godsdienst, in: idem. 
- Herontmoeting met de Bijbel, in: G.A. 12 nov. 1949. 
- De Paus, de christen en het recht, in: G.A. 3 dec. 1949. 
- Nieuwste kruistocht, in: G.A. 17 dec. 1949. 
- Confrontatie met Israël, in: idem. 
- Mensen van het welbehagen, in: G.A. 24 dec. 1949. 

1950: Verwerp de oudwijfse fabelen, Amsterdam, 1950. 
— De Brits-Israël beweging, in: I.d.W. 5' jg. nr. 50. 

- "Dewijl hij honger heeft", in: G.A. 28 jan. 1950. 



- Kunstenaar en Samenleving, in: G.A. 18 feb. 1950. 
- Wat hoor ik toch voor een gestommel? in: G.A. 11 maart 1950. 
- Oecumenisch antwoord van het Vaticaan, in: G.A. 18 maart 
1950. 
- Hoe zal de Wereldraad reageren? in: G.A. 25 maart 1950. 
- Durf te leven, in: G.A. 8 apr. 1950. 
- Ghetto en Graf, in: G.A. 22 apr. 1950. 
- Theologische rondvaart, in: G.A. 29 apr. 1950. 
- Opdat Nederland geen Spanje worde, in: G.A. 27 mei 1950. 
- De tekenen des tijds, in: G.A. 17 juni 1950. 
- Amerika en de Bergrede, in: G.A. 29 juli 1950. 
- Heilig bij vergissing, in: G.A. 30 sept. 1950. 
- Fatale Kruistochtstemming, in: G.A. 7 okt. 1950. 
- De eenzaamheid van Rome, in: G.A. 4 nov. 1950. 
- Een nieuwe Duitse verzetsbeweging, in: G.A. 18 nov. 1950. 

1951: De Joodse orthodoxie in de staat Israël, in: I.d.W. 6 e jg. nr. 37. 
- - De Quakers, in: G.A. 17 jan. 1951. 

- Tweeërlei protestantisme in Amerika, in: G.A. 30 juni 1951. 
- Barth over Mozart, in: G.A. 6 okt. 1951. 
- Babyion, Palestina en Israël, in G.A. 15 dec. 1951. 
- Reisindrukken uit Israël - I. Een eeuwenoude taal herleeft, in: 
Kerk en Israël, 5 e jg. nr. 6. 
- Reisindrukken uit Israël - II. Sabbath in plaats van Zondag, in: 
Kerk en Israël, 5 e jg. nr. 7. 
- Twist rondom het Boek der Boeken, jubileum-uitgave "75 Rijp 
en Groen", G.A. dec. 1951. 

1952: H. van Praag, De Boodschap van Israël (in cultuur - maatschap
pij - geschiedenis), met voorbericht van K.H. Kroon, Amsterdam, 
1952. 
— Het Amsterdams Gesprek over Israël, in samenw. met I. Ham-

melburg en K.H. Kroon, uitg. door F. Kuiper en H. van Praag 
(gestenc), Amsterdam, 1952. 
- Geen Statenbijbel meer? in: G.A. 19 jan. 1952. 
- De roerige dominee, in: G.A. 26 jan. 1952. 
- Het Feest van de Tien Geboden, in: G.A. 31 mei 1952. 
- Niemöllers rede in Bellevue, in: G.A. 7 juni 1952. 
- Eiland in de storm, in: G.A. 16 aug. 1952. 
- Perfide Christendom, in: G.A. 4 okt. 1952. 
- De mens en de dieren, in: G.A. 11 okt. 1952. 
- Brieven uit een Duitse cel, in: G.A. 1 nov. 1952. 
- Reisindrukken uit Israël - III. Ziet gij deze grote gebouwen? in: 
Kerk en Israël, 6 e jg. nr. 2. 



1953: Stenen voor Stenen? Gesprek over kerk en humanisme, vier 
brieven van K.H. Kroon, Baarn, 1953. 
— - Rusland, de Joden en het Westen, in: G.A. 21 feb. 1953. 

- De wekelijkse Paasdag, in: G.A. 4 apr. 1953. 
- Het aardse van het goede der aarde, in: G.A. 23 mei 1953. 
- Het Oostduits conflict met de kerk ten einde? in: G.A. 20 juni 
1953. 
- Het Duitse wijgeschenk, in: G.A. 10 okt. 1953. 
- De Wehrmacht van kardinaal Frings, in: G.A. 24 okt. 1953. 
- Presbyterianen contra McCarthy, in: G.A. 21 nov. 1953. 
- Reactie op Mönnich's "Pelgrimage", (zonder titel) in: G.A. 12 
dec. 1953. 

1954: Martin Buber, Godsverduistering, beschouwingen over de be
trekking tussen religie en filosofie. Vertaald door ds. K.H. Kroon, 
Utrecht, 1954. 
— Een gehele wereld in verwachting, in: Kerk en Theologie, 5 e jg. 

pag. 129v. 
- Niet de arbeiders maar de priesters in gevaar, in: G.A. 30 jan. 
1954. 
- Godsdienst in confectie, in: G.A. 26 juni 1954. 
- Het ontslag van Otto Küster, in: G.A. 28 aug. 1954. 
- Kerk en kunst, in: G.A. 11 sept. 1954. 
- Mozes en zijn leer, in: G.A. 23 okt. 1954. 
- Het Boek der Vromen (over prof. Beek), in: G.A. 4 dec. 1954. 
- Kerstfeest in Atoomtijd, in: G.A. 25 dec. 1954. 
- De volkeren en Israël (enige prealabele opmerkingen), in: Kerk 
en Israël, 8 e jg. nr. 4. 
- Kinderen der Voorzienigheid (Het witboek over de kwestie 
Beekman-Meljado), in: Kerk en Israël, 8 e jg. nr. 7/8. 

1955: Preekschets Ps. 14:7 (gebedszondag voor Israël); Ps. 44:23; 
Dan. 7:13-18; Pred. 9:7-10; Ps. 115:15-18 (hervormingsdag), in: 
Postille '55/'S6, Den Haag, 1955, pag. 181 e.v. 
— Bij de tachtigste verjaardag van Albert Schweitzer, in: G.A. 15 

jan. 1955. 
- Honderd jaar zending op "Nieuw-Guinea", in: G.A. 5 feb. 
1955. 
- Paulus en de menselijke mondigheid, in: G.A. 12 en 26 feb. 
1955. 
- De staat en de katholieke huwelijksvrijheid, in: G.A. 23 apr. 
1955. 
- Het Hervormde "mandement", in: G.A. 21 mei 1955. 
- Christen-zijn in de Nederlandse samenleving, in: G.A. 4 juni 
1955. 



- Katholieken over het Nederlands Katholicisme, in: G.A. 11 juni 
1955. 
- Herodes de tyran, in: G.A. 18 juni 1955. 
- Christen zijn in deze en de vorige eeuw, in: G.A. 2 juli 1955. 
- De leugen van de doodstraf, in: G.A. 23 juli 1955. 
- Het heropende Joods Historisch Museum, in: idem. 
- Pretentie, in: G.A. 22 okt. 1955. 
- Verheven op de aarde, in: G.A. 24 dec. 1955. 
- Verwarrende Voorlichting, in: Kerk en Israël, 9C jg. nr. 1. 
- Israël als geestelijke én politieke grootheid, in: Kerk en Israël, 9* 
jg. nr. 2. 

1956: Het Humanistisch Verbond verjaart, in: G.A. 18 feb. 1956. 
- - Ecce Homo, in: G.A. 31 maart 1956. 

- Verzetsman, kerkvader en dogmaticus, Karl Barth zeventig jaar 
geworden, in: G.A. 19 mei 1956. 
- Kerk en apartheidsbeleid in Zuid-Afrika, in: G.A. 2 juni 1956. 
- Schepping en ondergang in het Oude Oosten, in: G.A. 7 juli 
1956. 
- De betekenis van Jan Hus, in G.A. 14 juli 1956. 
- Waarom een Hus-film, briefwisseling met C.W. Mönnich, in: 
G.A. 21 juli 1956. 
- De wereldraad achter het IJzeren Gordijn, in: G.A. 4 aug. 1956. 
- Nieuw-Guinea tweemaal in de branding, in: G.A. 1 sept. 1956. 
- Als het eerste schaap over de brug is, in: G.A. 15 sept. 1956. 
- Vechten met de Heilige Stier, in: idem. 
- Een eeuw anti-clericalisme, in: G.A. 13 okt. 1956. 

1957: Sterk als de Dood - leven, liefde en vergankelijkheid in de poëzie 
van oud Israël (naar Hooglied en Prediker), z.p. 1957. 
- - Twaalf jaar later, in: G.A. 26 jan. 1957. 

- Zie de mens, in: G.A. 20 apr. 1957. 
- De Stem van Europa, in: G.A. 20 juli 1957. 
- Niet zo vlug, lieve heer Messias, in: G.A. 28 sept. 1957. 
- Leven om te leven, in: G.A. 21 dec. 1957. 
- Gevaarlijke rechtlijnigheid, in: Kerk en Israël, jg. 12 nr. 11. 

1958: Vertolkt de Matthauspassion het Evangelie? in: G.A. 5 april 
1958. 
- Een nieuwe Anglikaanse huwelijksethiek? in: G.A. 6 sept. 1958. 

- Niet alleen Osborn, in: G.A. 13 sept. 1958. 
- Een vrije bijbel in een vrij land, in: G.A. 20 sept. 1958. 
- Bijbel, aarde en steen, in: G.A. 6 dec. 1958. 



1959: 16 artikelen over: De misverstane Bijbel, in: Verstandig Ouder
schap, okt. 1959 - apr. 1961. 
— Het Schisma van Kerk en Synagoge, in: G.A. 17 jan. 1959. 

- Een initiatief van de nieuwe paus, in: G.A. 31 jan. 1959. 
- Calvijnherdenking 1959, in: G.A. 11 juni 1959. 
- En weer klinke ons heia! in: G.A. 17 okt. 1959. 
- Een voorspelling van Jezus' geboorte? in: G.A. 26 dec. 1959. 

1960: Argeloos antisemitisme, in: G.A. 6 feb. 1960. 
— Een nieuwe visie op de Exodus? in: G.A. 28 mei 1960. 

- Adolf Eichmann, een mens zoals wij? in: G.A. 28 mei 1960. 
- Het lied der Zeven Dagen, in: G.A. 9 juli 1960. 
- Merkwaardige handschriften, in: G.A. 17 sept. 1960. 
- De verstoorde Paradijsdroom, in: G.A. 1 okt. 1960. 
- Karl Barth over de Vrijzinnige Theologie, in: G.A. 29 okt. 1960. 
- Godgeklaagde troost, in: G.A. 3 dec. 1960. 
- De toekomst van de kerstening, in: G.A. 24 dec. 1960. 
- Theologisch antisemitisme, in: Bekirbénoe, nov. 1960. 
- Jodenzending en antisemitisme in: Bekirbénoe, dec. 1960. 
- De christelijke reactie op de joden, in: Kerk en Israël, jg. 14 nr. 
12. 
- Passiespel en antisemitisme, in: Kerk en Israël, jg. 14 nr. 12. 

1961: "Een cederboom in een knollentuin", in: G.A. 28 jan. 1961. 
— Passus sub Pontio Pilato, in: G.A. 1 apr. 1961. 

- Mondiale vredesconferentie in Praag, in: G.A. 3 juni 1961. 
- Het Geneefse Psalter gerestaureerd, in: G.A. 24 juni 1961. 
- In memoriam Pieter Leendert Gerritse, in: G.A. 8 juli 1961. 
- De gaande en de komende man, in: G.A. 7 okt. 1961. 
- Februaristaking, in: Bekirbénoe, feb. 1961. 
- Lijdensprediking en antisemitisme, in: Bekirbénoe, maart 1961. 
- Reformatieherdenking, in: Bekirbénoe, nov. 1961. 
- Het Oude Testament der Reformatoren, in Bekirbénoe, nov. 
1961. 
- Het ongeloof der Joden in de R.K.-liturgie, in: Bekirbénoe, 
nov. 1961. 
- Een voorspelling van Jezus' geboorteplaats? in: Bekirbénoe, 
dec. 1961. 

1962: Het lied der Zeven Dagen in: Phoenix bijbelpockets deel 1, 
Zeist, 1962, pag. 129-133. 
— De Verstoorde paradijsdroom, in: idem, deel 2, Zeist, 1962, 

pag. 131-135. 
- Het Noachitisch verbond, in: idem, deel 3, Zeist, 1962, pag. 
121-127. 



- Het verstoorde mensennest, in: idem, deel 4, Zeist, 1962, pag. 
130 vv. 
- Het godengevecht om de mens, in: idem, deel 5, Zeist, 1962, 
pag. 101-105. 
- De man Mozes en de engelen, in: idem, deel 6, Zeist, 1962, pag. 
123-127. 
- Colloquium over Algerije, in: G.A. 24 feb. 1962. 
- De halve maan boven Nederland? in: G.A. 24 maart 1962. 
- Waar stierf Jezus, in: G.A. 31 maart 1962. 
- Misverstanden rondom de passieprediking, in: G.A. 14 apr. 
1962. 
- "De BIJBEL - léés dat boek", in: G.A. 21 apr. 1962. 
- Naar Hervormd-Gereformeerde eenheid? in: G.A. 2 juni 1962. 
- In de geest van Jezus geloven, in: G.A. 9 juni 1962. 
- Het tweede Vatikaanse Concilie, in: G.A. 25 aug. 1962. 
- Toen Rome nog niet Rooms was, in: In G.A. kerstnummer 
1962. 
- Een baanbrekende studie (over de diss. van J.J. Meuzelaar) in: 
Kerk en Israël, 16e jg. nr. 1. 
- De vooronderstellingen van ons werk, in: Bekirbénoe, jan. 
1962. 
- Leed en dood in de Bijbel, in: Bekirbénoe, apr. 1962. 
- Jezus en het geloof, in: Bekirbénoe, mei 1962. 

1963: De verbondssluiting in Sichem, in: Phoenix bijbelpockets deel 7, 
Zeist, 1963, pag. 90 vv. 
— Een "Politeia" van Israël, in: idem, deel 8, Zeist, 1963, pag. 

117-120. 
- Buber de Vertaler, in: G.A. 6 juli 1963. 
- Paulus naar de stad van Petrus, in: G.A. 14 dec. 1963. 
- Het Concilie en de Joden, in: G.A. 28 dec. 1963. 
- De orde der Farizeeërs, in: Kerk en Israël, 17e jg. nr. 11. 
- Terstond in de synagogen, in: Kerk en Israël, 17e jg. nr. 11. 
- Oecumenische schriftlezing, in: Jaarboek voor de Eredienst, 
1963/1964. 
- Wat is, wat wil, wat doet Bekirbénoe? uitgave zomer 1963. 
- Predikanten contra professoren (met F. Kuiper en T. Scharten), 
in: I.d.W. 18 ejg. nr. 9. 
- Een brief naar Rome, in: Bekirbénoe, april 1963. 
- "Heidenen" als "medeburgers", in: Bekirbénoe, mei 1963. 
- De orde der Farizeeërs, in: Bekirbénoe, juni/juli 1963. 

1964: Geen engelen maar mensen, in: Wending, dec. 1964. 
— Het Concilie en de Joden in: Bekirbénoe, jan. 1964. 



1965: Een Joods-Christelijk Forum in de 15e eeuw, in: Kerk en Israël, 
19 ejg. nr. 2. 
— Een dialoog uit de achtste eeuw, in: Kerk en Israël, 19' jg. nr. 3. 

1966: Van Randwijk ter gedachtenis, in: I.d.W. 28 mei 1966. 
— Het nieuwe testament als joods getuigenis, Wending, nov. 1966 

(een Israël-nummer. Aan de voorbereiding ervan heeft Kroon veel 
gedaan). 
- Demasqué van Ethelbert Stauffer in: Bekirbénoe, nov. 1966; 
dec. 1966; jan. 1967; feb. 1967; maart 1967. 
- Godgeleerdheid die de mensen raakte, in: G.A. 14 mei 1966. 
- De plaats en de kleur van het hart, in: G.A. 31 dec. 1966. 

1967: Een conferentie in Cambridge en haar voortzetting, in: Kerk en 
Israël, 21 ejg. nr. 2. 
— Vijf stellingen, in: Bekirbénoe, dec. 1967 (ook in: I.d.W. 6 jan. 

1968). 
- De heilige stad van Joden, Christenen en Moslims, in: G.A. 17 
juni 1967. 

1968: Onze vijf stellingen, in: Bekirbénoe, jan. 1968; feb. 1968. 
— De Bijbelse profetie, in: Bekirbénoe, maart 1968. 

- Emoties om het Midden-Oosten (vertroebelingen van een con
flict) uit: herdenkingsnummer van het Nederlands Auschwitz Co
mité, in: Bekirbénoe, maart 1968. 
- Onze stellingen, in: Bekirbénoe, april 1968. 
- Het 'Beloofde land' en het 'Uitverkoren volk', in: Bekirbénoe, 
mei 1968. 
- De Staat Israël, in: Bekirbénoe, juni 1968. 
- Kerk en Israël, in: idem. 

1969: In memoriam Karl Barth, (overgenomen uit: Nieuw Europa, 
jan. 1969) in: I.d.W. 15 maart 1969. 
— Sem Davids, een joodse Nederlander, in: G.A. 8 dec. 1969; ook: 

Bekirbénoe, dec. 1969. 
- Antisemitisme en antizionisme, in: Bekirbénoe, mei 1969. 
- Vragen aan dr. Ramselaar, in: idem. 
- Nogmaals Antisemitisme en Antizionisme, in: Bekirbénoe, nov. 
1969. 
- Goedbedoelende antisemieten, in: Bekirbénoe, dec. 1969. 

1970: Een onmogelijk synodaal concept - de Hervormde Synode en 
het uitverkoren Israël, G.A. 21 maart 1970. 
— Antwoord aan mr. Stheeman, in: Bekirbénoe, jan. 1970. 

- Twintig jaar Kerk en Israël, in: Bekirbénoe, sept. 1970. 



- Het Wonder der Zeven, in: Bekirbénoe, dec. 1970. 
- Een Septuagint-genoot uit Frankrijk, in: idem. 

1971: Luisterend naar het Jodendom, uitgave van: Stichting Neder
landse Onderwijs Televisie, Den Haag, 1971 (later verkort versche
nen in: De Nieuwe Linie, kerstnummer 1971). 

1972: Bedrijfsleven en bijbels denken, in: Bekirbénoe, juni, juli/aug. 
en sept. 1972. 
— Bij het heengaan van Rav Geis (met H. de Nie) in: Kerk en Is

raël, 26e jg. nr. 7/8; ook: Bekirbénoe, juli/aug. 1972. 
- kursus "Tenach en Evangelie" (syllabus) in: Bekirbénoe, dec. 
1972, jan. en feb. 1973. 

1973: kursus "Profetie" (syllabus) in: Bekirbénoe, maart, april en mei 1973. 
— kursus "Messianiteit" (syllabus) in: Bekirbénoe, nov. dec. 1973 

en jan. feb. mei 1974. 
- Kort Verslag, in: Bekirbénoe, nov. 1973. 

1974: Een reeks artikelen in de rubriek 'Gestempeld', in: Present, infor
matieblad van de Hervormde Gemeente Amsterdam, feb.-juli 1974; 
Bijbelse profetie 
Vervulling der profetie 
Profetie en geschiedenis 
Profetische reacties 
Profetische verhaaltrant 
De tempelreiniging 
Messiaanse brandstichters? 
Geboorteweeën van de Messias 
Een komende bewoonde aarde 
Een huis met veel ruimte 
— De Weg van de Mens (over Martin Buber) in: Dwarsliggers, 

nonconformisten op de levensweg van ds. J.J. Buskes, Wagenin-
gen, 1974. 
- Een brief van James Parkes (gedeeltelijk ook in herdenkings
nummer van het Nederlands Auschwitz Comité, onder Je titel 
'Moeilijke redelijkheid') in: Bekirbénoe, feb. 1974. 
- Naschrift (bij een boekbespreking van prof. dr. D.C. Mulder 
n.a.v. 'De ware Jozef') in: Bekirbénoe, april 1974. 
- Evangelie en bedrijfsleven, in: Bekirbénoe, april 1974. 
- Messiaans lijden, in: Bekirbénoe, mei 1974. 
- Navolging van God, in: Bekirbénoe, sept. en okt. 1974. 
- kursus "De inzet van de mensenzoon" (syllabus) in: Bekirbé
noe, nov. en dec. 1974 en jan. 1975. 
- 50.000 Nieuwe Testamenten, in: Bekirbénoe, dec. 1974. 



1975: kursus "Het lijden van de mensenzoon" (syllabus) in: Bekirbé
noe, apr., mei, juni en juli 1975. 
— - Paulus' Toekomstdroom, in: Bekirbénoe, maart 1975. 

1976: Preekschets Rom. 8:18; Hebr. 2:5; Joh. 14:2a in: Postille '76/ 
'77, Den Haag, 1976, pag. 166 e.v. 
— Paulus is altijd een Farizeeër gebleven, in: Hervormd Neder

land, 31 jan. 1976. 
- Geen christendom zonder Paulus? in: H.N. 7 feb. 1976. 
- Paulus en de volkeren, in: H.N. 14 feb. 1976. 
- Paulus en de slaven wereld, in: H.N. 21 feb. 1976. 
- Het Lied van de Mensenzoon van G.H. ter Schegget en Die 
Konkretion der Wahrheit und die Lüge der Spekulation van H.W. 
Bartsch, recensies van twee recente Paulusstudies, in: H.N. 25 
sept. 1976. 
- De Messias en zijn "lichaam" in: H.N. 2 okt. 1976. 
- Bedreigd Bestaan (over Jeremia) in: Vredeskrant, 1976. 
- Miskotte, giraffe onder de predikers (in memoriam) (met: G.H. 
ter Schegget) in: Trouw, 1 sept. 1976. 
- De Wereld gezien in visionaire Blik, (over Openb.) (met K.A. 
Deurloo) in: Opstand, nov. 1976. 
- Hirsch Blum, in: Bekirbénoe, mei 1976. 
- i.m. dr. Soetendorp, in: Bekirbénoe, sept. 1976. 

1977: kursus "Verontreiniging en reiniging door bloed" (syllabus, met 
anderen) in: Bekirbénoe, jan.-mei 1977. 
— "Religieuze" deemoed bij Paulus? (Paulus als messiaans predi

ker - Tempel en Synagoge - Tora en Evangelie - Paulus en Je
zus - Joden en Grieken - Vrije burgers en slaven - Mannen en 
vrouwen - Ouders en kinderen.) in: Bekirbénoe, juni en juli 1977. 
- Onze woorden en de bijbelse woorden (eeuwigheid - heelal - na
tuur - religie - persoonlijkheid - deugd - ideaal.) in: Bekirbénoe, 
aug. en sept. 1977. (Ook verschenen in: Opstand, april 1979.) 
- "Israël-krant" in: Bekirbénoe, sept. 1977. 
- Hoon en venijn? in: Bekirbénoe, okt. 1977. 
- Een "historisch gebeuren", in: Bekirbénoe, dec. 1977. 
- Knoop en Begin, in: idem. 
- Noorderlicht, in: idem. 
- kursus "Verzoening en konflikt" (syllabus) in: Bekirbénoe, dec. 
1977 en jan. en feb. 1978. 

1978: De Zaak ter Schegget - Zwartboek onder redactie van K.H. 
Kroon en R. Zuurmond, Amsterdam 1978 (uitgave: De Populier). 
— De weg van de mens Buber, in: Trouw, 3 feb. 1978. 

- bijdragen in: Is Saul ook onder de profeten? - een aanzet tot een 



radicale herlezing van Paulus. Studiemap, Zeist, 1978 (gesten
cild). 
- Dreigt 'beroepsverbod' in de Hervormde Kerk? in: De Nieuwe 
Linie, 22 maart 1978. 
- Antisemitisme? in: Bekirbénoe, jan. 1978. 
- 'Idiolecte' bijbelvertaling, in: idem. 
- Materialistisch bijbellezen een roomse vermageringskuur? in: 
Bekirbénoe, sept. 1978. 

1979: Openbaring hoofdstuk 1-11, in de serie: Verklaring van een Bij
belgedeelte, Kampen z.j. 
— dr. J.J. Meuzelaar, Der Leib des Messias, ingeleid door K.H. 

Kroon, Kampen, 19792. 
- Angst en verwachting van Jezus Messias (over apocalyptiek) in: 
Vredeskrant, 1979. 
- Das Neue Testament als jüdisches Zeugnis, Duitse vertaling van 
het artikel in Wending, nov. 1966 in: Texte und Kontexte, 5 nov. 
1979. 
- Paulus als Messianischer Prediger, in: idem. 
- Waarom 'materialistisch' bijbellezen? in: Bekirbénoe, sept. 
1979. 

1980: Een subversief joods briefje, in: Politieke lezing van de bijbel II, 
Eltheto, nr. 63, Zeist 1980, pag. 86 e.v. 
— Een subversief geleidebriefje, in: Werkschrift, (voor leerhuis en 

liturgie) 1'jg. nr. 1. 
- Een duizendjarig vrederijk (uit: Openbaring hoofdstuk 12-22) 
in: Werkschrift, jg. 1 nr. 5. 

1981: Openbaring hoofdstuk 12-22, in de serie: Verklaring van een 
Bijbelgedeelte, Kampen z.j. 
— Niet aan engelen maar aan de mens, het lied over de mens in de 

brief aan de Hebreeën, in: Vlegels op de Dorsvloer, feestbundel 
voor Tom Naastepad, Kampen, 1981, pag. 112 e.v. 
- Mgr. Ramselaar ter gedachtenis, in: Bekirbénoe, feb. 1981. 
- Een boeiende leergang (n.a.v. diss. van R. van Roon) in: Bekir
bénoe, juli/aug. 1981. 
- Aanzet tot doordenken, in: Bekirbénoe, sept. 1981. 

1982: Romeinen 13, minibrochure nr. 24 (uitgave: I.K.V.) Voorburg, 
1982. 
— Eindelijk eens géén "kinderbijbel"! in: Bekirbénoe, juni/juli 

1982. 
- Blijvend Verzet, teksten van K.H. Kroon, onder red. van H. 
Dane en H. Witte, Eltheto, nr. 67, Zeist, 1982. 



1983: De Messias Jezus in zijn land en in zijn stad, in: Geen plek om 
het hoofd neer te leggen, Israël en de Palestijnen etc., Baarn, 1983. 
— De messiaanse gemeente en de macht van de staat; over het be

ruchte 'Romeinen dertien', in: Werkschrift, 3 e jg. nr. 1. 
- De Bijbel terug in de handen der vromen? in: G.A. 29 juni 1983. 
- Reeds 'antisemitisme' in het 'Nieuwe Testament'? in: Wending, 
38 ejg. nr. 5. 



Ds. K. H. Kroon (1904-1983) was van 1950 tot 1970 hervormd 
predikant in algemene dienst in Amsterdam met als bijzondere 
opdracht "het gesprek met Israël". 
Ds. Kroon heeft niet zo veel boeken geschreven, wel echter des 
te meer artikelen gepubliceerd in verschillende, nogal uiteenlo
pende tijdschriften. Daarnaast heeft hij talloze lezingen gege
ven, waarvan echter weinig op schrift is achtergebleven. 
Jurgen van den Herik is tijdens zijn theologische studie geboeid 
geraakt door de figuur van Kroon en schreef over hem zijn 
doctoraalscriptie (1986). 
Hij heeft de stof daarvan nu bewerkt en gepopulariseerd in dit 
boek, in de verwachting dat daardoor de geheel eigen stem van 
deze "voorganger" bij het gesprek tussen synagoge en kerk niet 
verdwijnt, maar nog te horen blijft. 
Okke Jager schreef in HN, oktober 1986: "De gedachtenwereld 
van Kroon was tot voor kort moeilijk toegankelijk (verspreid in 
vele artikelen), maar onder de titel 'Een voorganger over Israël' 
is nu (...) een helder overzicht uitgegeven, waarin ds. Jurgen 
van den Herik zijn geraakt-zijn door deze pionier aanstekelijk 
en deskundig op de lezers overdraagt ." 
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