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Ten geleide 

Redaktie 

Deze zesde aflevering van de tweede jaargang van Werkschrift is 
een boek voor en over Dominee Kleijs Kroon, ter gelegenheid van 
zijn acht en zeventigste verjaardag. 
Acht en dertig 'Kroon-getuigen', vrienden, kennissen, leerlingen, 
geestverwanten-van-verre-of-dichtbij (inclusief fotograaf en 
componist) stonden een bijdrage af aan dit merkwaardige 
document voor een opmerkelijk man. 
Waarvan waren zij getuige? Van een onwankelbaar volgehouden, 
nu al een halve eeuw durende woord-dienst: bijbeluitleg, 
pastoraat der verkondiging, leerhuis. 
De afbeelding op de omslag en de foto op bladzijde 11 rijmen 
op elkaar: bijeenroeper van de leergierigen in het leerhuis, 
dat is Kleijs Kroon zijn levenlang geweest - en nog. 
Dat hij nog leeft, inspirerend, welsprekend en hevig verbonden 
met zoveel onderling verschillende leerhuisgangers en schrift
geleerden, is verheugend en belangrijk genoeg om hem nu, - en 
niet pas over twee jaar, als hij (God geve) tachtig wordt-, te 
prijzen om zijn meesterschap en de geschiedenis te schrijven 
die hij in velen heeft gemaakt. 
Zo is dit 'boek' een tijdsdocument en bijdrage tot de kennis 
van recente (kerk)geschiedenis. 

Misschien zullen vele abonnees deze aflevering wat bevreemd ter 
hand nemen. Moet dat nou, zo'n driedubbeldik nummer over iemand 
die niet eens veel boeken heeft geschreven? Ja, het moest. 
Het vele dat van Kroon is uitgegaan, is het waard geweten te 
worden. Wat 'leerhuis' is, wat 'leren' betekent en leermeester
schap: daarover gaat deze aflevering van Werkschrift die onder 
redactie van Karel Deurloo, Kees Kok, Huub Oosterhuis en 
Bert ter Schegget tot stand kwam. 

HELAAS! 

De pagina's 130 t/m 136 
staan niet in de goede 
volgorde. De pagina-numme
ring is wel goed. Wij 
verzoeken u enige malen 
heen en weer te bladeren. 

Onze excuses hiervoor. 
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Kleys Kroon: schets van een onomstotelijke dominee 
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Kees Kok 

Over ds. Kleijs Kroon valt zeer veel te vertellen. Dat gebeurt 
ook in de vele bijdragen in deze bundel. Deze schets wil slechts 
een leidraad zijn voor degenen die ds. Kroon niet kennen. 
Ter kennismaking aangeboden. En hopelijk ter herkenning acra 
aZ.Z.en die behoren tot de brede kring vrienden en kennissen van 
deze onomstotelijke dominee. 

In een gesprek dat ik had met de 82-jarige Antoon van Kampen, 
ouderling van de gemeente Leiden/Noordwijk in de jaren dertig/ 
veertig, toen Kleijs Kroon daar 'domineerde', vertelde deze over 
een binnenschipper die voor de duvel - de duitse bezetters -
niet bang was, en die je als hij dood ging nóg moest omduwen. 
Kroon is ook zo'n man: een onomstotelijke dominee. 
Niet dat hij blaakt van gezondheid en spierkracht. Velen zijn 
verbaasd dat hij met zijn zwakke hart de leeftijd van de sterken 
al nabij komt. Want - zegt de psalmist nuchter-: "een mensen
leven duurt zeventig jaar, en als wij sterk zijn 80". 
De kracht van Kroon is voornamelijk geestkracht, wilde pneuma 
die waait waarheen hij wil. En dat is eerder tegen alle heersen
de winden in dan met alle winden mee. 
In dat waaien en woeden overtreft en overtroeft hij velen. Niet 
tot ieders genoegen. "Het misverstand is onuitroeibaar" riep hij 
ooit tegen de rug van een naar aanleiding van zijn prediking 
weglopende toehoorder. 
Vooral wanneer het een fundamentele kwestie betreft als de 
verhouding tussen kerk en Israël, staat hij, zeker sinds 40-45 
als een rots in de branding van de christendommelijke eigenwaan. 
Daar is het misverstand zo oud en diepgeworteld, dat alle geest
kracht gemobiliseerd moet worden. Kleijs Kroon is hierin één 
van de pioniers, samen met o.a. K.H. Miskotte. 
Met gepaste overdrijving en ongepaste eenzijdigheid kan men 
zeggen dat K.H. Kroon datgene belichaamde waar K.H. Miskotte 
over schreef. 

IN "HERSTELD VERBAND" 

Kleijs Kroon werd geboren in Hengelo op 5 mei 1904. Een Tukker 
dus! Hij stamt uit een 'ruimhartig gereformeerd milieu'. Zijn 
vader zat in de textiel-handel en was 'amateur-theoloog'. Niet 
onbegrijpelijk dus dat Kroon, na het openbaar gymnasium in 
Hengelo, theologie ging studeren, aan de Vrije Universiteit 
in Amsterdam. Tot 1926. In dat jaar ontstond binnen de Gere
formeerde Kerk een konflikt rond de afzetting van ds. Geelkerken. 
Deze dominee had voorzichtig zijn twijfels geuit over de vraag 
of de slang in het paradijs nu wél écht gesproken had. De 
gereformeerde synode achtte deze twijfel niet juist - je moest 



het wel precies weten, want "'t sting er" - en zette Geelkerken 
af. 
Nu ging het natuurlijk niet alléén om die slang, maar om de 
vraag of het kritisch bijbelonderzoek (bedreiging voor het 
letterlijk verstaan van de Schrift) in theologie en prediking 
toelaatbaar was. Een hele serie Gereformeerde Gemeenten keerden 
hun moederkerk de rug toe en gingen samen verder in "Hersteld 
Verband". Ook de ouders van Kroon traden toe tot het Hersteld 
Verband. 
De Vrije Universiteit was niet vrij genoeg voor de student Kroon. 
Hij verhuisde naar Utrecht, waar hij nagenoeg alles moest over
doen, omdat de examens van de Vrije Universiteit niet erkend 
werden. In 1931 haalde hij zijn kerkelijk examen en werd hulp
prediker in Tienhoven. 

Van 1933 tot 1934 en van 1936 tot 1942 diende ds. Kroon het 
Hersteld Verband als predikant van Leiden/Noordwijk, een 
gemeente die zich uitstrekte "van Dan tot Beër-Sjeba". (Tussen
door 'stond' hij twee jaar in Andijk (1934-1936). 
Over die periode kunnen de twee hoogbedaagde ouderlingen Antoon 
van Kampen (Leidschendam) en Piet van Duin (Noordwijk) nog 
steeds in geuren en kleuren vertellen. Als ouderling waren zij 
zowel schildknaap als praatpaal van een dominee die zijn 
gesprekspartners tot diep in de nacht kon doorzagen., Want Kroon 
"was geweldig geïnteresseerd in hoe je als niet-theoloog over 
de dingen denkt. Hij zat je niet te beleren, maar te beluisteren. 
Uitmelken deed hij je. Hij was altijd in proces .•• " (v. Kampen). 
Dat is ook de reden waarom hij zo weinig heeft gepubliceerd; 
het was nooit af. Anderen hebben het uit zijn handen getrokken, 
van de band afgeluisterd en uitgegeven. Hij zelf was bij de 
uitgave alweer ver vooruit gestameld, naar nieuwe inzichten en 
doorkijkjes. Ook de preken van ds. Kroon waren van den beginne 
eindeloos. De woorden donderden, met veel gesnuif en gewring 
tenslotte als een schier eindeloze reeks rotsblokken uit zijn 
mond over de hoofden der gemeenteleden heen. Ouderling Van 
Kampen is éénmaal in Leiden voortijdig uit de kerk vertrokken 
omdat de dominee niet meer ophield. In andere gevallen schoof 
men een briefje op de katheder met de mededeling: het is tijd! 

In Noordwijk heeft de eerdergenoemde Piet van Duin achter zijn 
nieuwe huis speciaal een kerkruimte gebouwd voor het Hersteld 
Verband en zijn dominee. Hij was daar tegelijkertijd huisbaas, 
koster en organist. Na afloop van de diensten werd er 
- uiteraard - stevig doorgepraat. Tot mevrouw Kroon ongeduldig 
werd, naar buiten ging en op het raam tikte om haar echtgenoot 
te bewegen naar buiten te komen; hetgeen dan na geruime tijd 
geschiedde. 
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Zingen kan hij ook - al zal het nu wat minder krachtig zijn -
"Een prachtige volle bariton", volgens Van Kampen. Die gebruikte 
hij niet alleen in de kerk. Van Kampen: "Lange tijd honderduit 
pratend gezeten aan het sterfbed van een verschrompeld oud 
wijfje dat ook nog behoorlijk dement was, vroeg de vrouw of ze 
iets zouden zingen, Kroon werd helemaalenthousiast, en vroeg 
mij wat we zouden zingen. Ik dacht: dat zal dan wel een kinder
liedje moeten zijn. Even later schalde het door de kamer: 
"Veilig in Jesus' armen"", 
Kroon ging graag en veel op huisbezoek. Dat was een taak die hij 
met grote zorg vervulde. Zijn voorliefde ging daarbij uit naar 
de onkerkelijken, de 'verloren schapen' en de rare kostgangers 
des Heren. Daar kon hij het béter mee vinden dan met de kerksen, 
die zijn ketterse bezoeken dan ook met lede ogen aanzagen. 

Anti-dogmatisch en anti-ideologisch is Kroon altijd geweest. Al 
vroeg, in 1936, had hij - mede door zijn intensieve kontakten 
met de "Bekennende Kirche" in Duitsland een heldere kijk op de 
gevaren van het Duitse fascisme. Hij doorzag de relatie tussen 
het fascisme en de konfessionele partijpolitiek. Politiek voelde 
hij zich thuis bij het CDU, dat v66r de oorlog een soort PSP of 
PPR was, een pascifistische partij. 
Toen de oorlog uitbrak verscheen Kroon de eerstvolgende zondag 
niet in de kerk. De gemeente moest onverrichterzake naar huis 
terugkeren. De dominee lag te bed, totaàl ontredderd. Hij wist 
wat er komen ging. 

In 1942 ging Kroon over tot de Hervormde Kerk en werd weer 
hulppredikant, bij dr, H. Koopmans. 
In Leiden/Noordwijk liet hij zijn gemeenten enigszins verweesd 
achter. Maar wel zeer mondig. Zijn voormalige ouderlingen zijn 
inmiddels de tachtig gepasseerd, oud maar niet zat van dagen. 
"Ik reken mezelf te behoren tot de kritische gemeenten", zegt 
Van Kampen. En vol ongeduld hoopt hij op een snelle groei van 
die gemeenten. Geen tijd voor 'vrijetijdsbesteding' ('tijd 
doden', gromt hij verachtelijk) en hij heeft zich pas nog een 
nieuw gehoorapparaat laten aanmeten (geloof is en blijft uit 
het horen!); het piept af en toe, nog niet goed afgesteld. 
Onlangs is hij tot zijn eigen verbazing en vreugde opnieuw het 
liefdespad opgegaan met een jeugdvriendin. Van Kampen: "De 
prediking van ds. Kroon heeft in mijn leven voor zulke onver
wachte dingen ruimte gemaakt". 
Aan zulke mensen zie je iets van de onoverwinnelijkheid van het 
(gewone) leven, waarvan de Schrift getuigt. "Als je maar naar 
hem luisteren wilde, dan gaf hij je veel bemoediging en troost", 
zegt Van Kampen. Meer dan dat kan een pastor niet wensen. 



Kroon mag dan niet veel gepubliceerd hebben, achter hem ligt een 

levend spoor van opmerkelijke mensen. 

AMSTERDAM 

De periode in Amsterdam is voornamelijk getekend door Kroons 
aktiviteiten met betrekking tot de relatie kerk/Israël. Het 
'tegoed van het Oude Testament' (K.H. Miskotte) wordt daarbij 
fors aangesproken. 
Ik citeer uit een verslag dat Kroon als sekretaris van de 
kerkeraadskommissie voor het gesprek met Israël in 1959 schreef: 
"In 1950 werd vanwege de Generale Synode, na ingewonnen advies 
van de Hervormde Raad voor de verhouding van kerk en Israël in 
samenwerking met de provinciale en plaatselijke instanties voor 
de arbeid van 'het gesprek met Israël' een bijzondere predi.
kantsplaats te Amsterdam gesticht waarop door de Centrale 
Kerkeraad van Amsterdam Ds. K.H. Kroon als predikant in algemene 
dienst der Hervormde Kerk werd benoemd. 
Deze constateerde spoedig dat er noch in de eigen Hervormde 
noch in Joodse kring voldoende duidelijkheid, laat staan 
eenstemmigheid bestond omtrent de bedoeling van het 'gesprek 
met Israël' . 
Hij besloot daarom e.e.n aantal jaren te wachten met het leggen 
van een plaatselijke kerkelijke basis voor zijn arbeid, totdat 
omtrent een en ander meer helderheid was verkregen en een 
grotere kans van slagen was ontstaan". 

Bij vele christenen leefde de idee dat de joden na de oorlog 
wel gemakkelijker toegankelijk zouden zijn (ter 'bekering!). 
De overtuiging dat de kerk de plaats van Israël had ingenomen 
was nauwelijks geschokt. Vanuit de gemeente werd aan ds. Kroon 
de vraag gesteld, hoeveel joden hij nu al gedoopt had! Maar 
hij zou ze er eerder van hebben weerhouden! Kroon ging een 
andere weg. Ik citeer verder: 
"In 1952 richtte hij, tesamen met een aantal gelijk geïnteres
seerden een niet-kerkelijke werkgroep op, die de naam 
'Bijbelsociëteit Tenach en Evangelie' koos. De bedoeling was, 
dat daarin Joodse en Christelijke, kerkelijke en niet-kerkelijke 
belangstellenden tot een ongedwongen ontmoeting zouden kunnen 
komen. Deze Bijbelsociëteit telde al spoedig over de 100 leden. 
Zij heeft sinds haar oprichting van jaar tot jaar haar weke
lijkse bijeenkomsten gehouden, waarin behalve Ds. Kroon zowel 
Joodse als niet-Joodse u inleiders spraken". 

In 1957 kwam het dan tot een elf leden tellende kerkeraadskom
missie voor het gesprek met Israël. Taak was: "de vorming van 
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een 'parochie' als draagvlak voor het gesprek tussen de kerk en 
Israël en de meerdere bekendmaking en bewustmaking van de 
roeping der gemeenten in dezen". 
Uit het verslag: 
"De commissie zag als het eerst-nodige, dat de kerk haar eigen 
onbegrip verliest omtrent Israël en haar verhouding tot Israël. 
Zij moet haar oorsprong uit Israël duidelijker leren beseffen 
dan zij eeuwenlang gewoon was. Alleen zo kan zij op een vrucht
bare wijze haar schisma met Israël onder ogen zien. Zij moet 
afzien van een zgn. 'zending onder de joden' en uitzien naar een 
,'gesprek met Israël'. Zij moet uitgaan van het bestaan van twee 
partners in zulk een gesprek en haar verhouding tot Israël 
'solidair' en niet 'missionair' opvatten". 

De naam van de kommissie werd 'Bekirbén.oe', dat is Hebreeuws 
voor: 'in ons midden', ontleend aan ExoGus 34:8. Dezelfde naam 
prijkt sinds 1959 boven het kleine maandbericht van de kommissie 
dat tot op de dag van vandaag verschijnt. 

In de Amstelkerk op het Amstelveld werden, vanaf 1958 maandelijks 
zgn. 'voorleesdiensten' gehouden (door prof. Mönnich 'geuzen
diensten' genoemd), waarin uitvoerig werd gelezen uit de 
Schriften, in een eigen proeve van vertaling die zo dicht moge
lijk het joodse karakter van zowel het 'Oude' als het 'Nieuwe 
Testament'· (deze termen altijd te verstaan als: Tenach en 
evangelie:) trachtten te benaderen. Er werd niet gepreekt, wel 
gezongen. De belangstelling was groot, zowel uit joodse als uit 
christelijke, uit kerkelijke en niet-kerkelijke kringen. In 
'De Groene Amsterdammer', 'Hervormd Nederland', 'Het Nieuw 
Israëlitisch Weekblad', 'Trouw' en 'De Tijd' verschenen uitvoe
rige stukken over deze diensten. 

Daarnaast was er ook behoefte aan· ·uitleg. Die kwam er dan ook, 
in het voorjaar van 1959, in de vorm van 'uitlegdiensten' in de 
aula van het Hervormd Lyceum (nu in de Parkkerk). Verder waren 
er kontaktavonden, 'groothuisbezoekavonden' en verschillende 
lezingen en kursu2sen. 

K.H. Kroon was overal present als onvermoej_bare motor achter 
alle aktiviteiten, geholpen door een aantal trouwe medewerkers, 
waaronder Jan Schoorel. 
Uit die eerste jaren dateert ook het kontakt van Kroon met 
rabbijn J. Soetendorp, dat in 1967 - i.v.m. de 6-daagse oorlog -
echter stukliep in een nooit helemaal geheelde breuk. 
Kroon heeft naar alle kanten toe altijd een eigen standpunt 
ingenomen en met grote - soms verpletterende - kracht verdedigd. 
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Hij is een buitenbeentje in het hart van de kerk: het binnenste 
buitenbeentje. Ook ten opzichte van de staat Israël behoudt hij 
voor zich het recht op kritiek. Tóen iemand in 1956 wonderen 
zag in Israëls militaire suksessen riep hij uit: "Mirakels, 
mirakels? nee: mirages, mirages!" 

Maar Gods molens malen langzaam - althans in kerkelijke kring. 
Toen er in 19 een kommissie werd ingesteld om een rapport 
te maken over de verhouding kerk en Israël, werd Kroon er buiten 
gehouden. Hij wist echter het vertrouwelijk koncept-rapport in 
handen te krijgen. J. Schoorel zette het op stencil en het werd 
in brede kring verspreid. Er stak een storm op die leidde tot 
het aanbrengen van een aantal wijzigi·ngen, mede geïnspi-
reerd door een serie stellingen van de hand van Kleijs Kroon 
en H. de Nie. Het is nooit een officieel (synodaal) stuk 
geworden, 'slechts' een handreiking: 'Israël, land, volk, staat'. 
Dat typeert Kroon ten voeten uit. Zijn ijver voor het koninkrijk 
is als een voortdurende prikaktie. 

PREDIKANT/JOURNALIST 

Kroon mag dan weinig boeken op zijn naam hebben staan, dat 
betekent niet dat hij nie~ schreef. 
Bert ter Schegget zegt in 'Theologie en ideologie': ''een goede 
journalist kan soms het Wort zur Lagespreken dat wij van de 
herder en leraar zouden hebben mogen verwachten. Het is niet 
terecht, als een predikant wel de psychotherapeut, maar niet de 
journalist/politieke kommentator als zijn 'kwade geweten' 
beleeft ... 11 Kroon heeft dat kommentatorschap in zijn predi
kantschap geïntegreerd. Jarenlang - van 1954 tot 1970 - schreef 
hij vaak uitvoerige artikelen in 'De Groene Amsterdammer'. 
Daarin geeft hij blijk van een zeer brede kennis en grote 
belezenheid, zowel op theologisch als op sociaal/politiek 
terrein. En altijd weer weet hij die twee terreinen te verbinden. 
Het zou te ver voeren om hier een overzicht te geven van de 
onderwerpen die hij in 'De Groene' - en daarnaast in 'In de 
Waagschaal' allemaal aansneed. (Enkele ervan worden gepubli
ceerd in het Kroon-nummer van 'Eltheto1

- mei 1982). 
Konstant op de achtergrond in al zijn publikaties en lezingen 
staat zijn grote inspiratiebron, de theoloog Karl Barth. Ook 
daarover moet ik kort zijn en verwijzen naar het genoemde 
'Eltheto'-nummer. Hij citeerde zo vaak Barth dat hij op een 
gegeven moment bij lezingen en kursussen overging tot het 
neutrale: "Iemand heeft gezegd .•. " waar hij Barth bedoelde. 
Maar ook met Barth gaat hij kritisch om. Zijn primaire bron is 
immers altijd de Schrift. Daarmee wors.telt hij dag en nacht. 
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Vooral met Paulus, met wie hij z1Jn hartstocht voor de 
'heidenen' (de 'onkerksen') gemeen heeft. 

In 1971 gaat Kroon met emeritaat. Tot 1975 zet hij z1Jn werk 
onverminderd voort als 'bijpa'( aangestelde voor bijstand in 
het pastoraat). Pas in 1979 krijgt hij een opvolger in de Raad 
voor Kerk en Israël: Wout van der Spek. 

Zo is Kleijs Kroon ononderbroken, al 78 jaar ( of langer, 
sinds de moederschoot) in gevecht met 'god en de mensen', 
bij de grensrivier tussen kerk en Israël. 
In dat gevecht is hij steeds mee 'Israël' geworden. 
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Dwarsligger 

OVER DS. K.H. KROON 

Jan van Kilsdonk 

Van sommige leermeesters verneem je vooral het gerucht in 
Voorwoorden. 
In zijn te weinig benutte proefschrift: Der Leib des Messias 
(1961), waarin de vertolking van Paulus' visie op eenheid·van 
joden en niet-joden centraal staat, schreef dr. J.J. Meuzelaar, 
toentertijd predikant te Amsterdam, met een toespeling op 
Heidegger: 'Dingen, die voor mij reeds sedert jaren 'van 
betekenis' waren geworden, zijn mij door gesprek met mijn 
collega en vriend Kroon 'in hun wezen naderbij gekomen'.' 

Kroon is een man niet van het schrift maar van het woord; in 
die zin ook niet van de Schriften, maar van de Mikrá (het 
hebreeuwse werkwoord kara = roepen, denk aan: korán). Dat 
betekent: hij leest een tekst niet naar binnen toe maar roept 
hem uit, met mompelende, peinzende, soms ineens lichtgevende 
stem. 

Hij leest voortreffelijk voor. Als hij een tekst leest, is dat 
echt een gebeuren. Tijdens de lezing zit je niet per se te 
wachten op de preek 'totdat hij komt'. Bij het luisteren naar 
de voorgedragen woorden breekt al zoveel aan of open. 

Kroon, (uit een gereformeerd nest - via het Hersteld Verband in 
de Hervormde Kerk gekomen) is nooit een keurig hervormde meneer 
geworden, een klein beetje deftig, dat niet. Een juffrouw uit de 
high-life van de Hervormde Kerk wierp mij ooit tegen met een 
beetje superioriteit: 'Kroon is nooit een van de onzen gewor
den'. Hij is nooit aangepast: Als hij socialist is, niet. Als 
hij hervormd is, niet. Als hij predikant is, niet. Als hij 
'joods-christelijk' theoloog is, niet. Een man die ontsnapt aan 
letterlijk alle hokjes. 

Kroon is wars van alle kerkisme. Ook al heeft hij zich nooit 
geschaamd te zeggen: predikant te zijn in het verband van de 
Nederlandse Hervormde Kerk. Het viel mij altijd op hoe deze 
onaangepaste man op de meest warrige geseculariseerde verga
deringen of herdenkingen zich voorstelde als: dominee Kroon. 
Zonder enige ruimtevrees of identiteitsprobleem, zo bekend bij 
jonge pastores. 

Hij is niet eigenwijs. Komt vaak bij jonge theologen: zeg jij er 
nu eens iets van!, vragend bevestigd te worden, speurend n~ar 
bondgenoten, omdat hij zelf weet, aan den lijve en uit de 
profeten, kwetsbaar te zijn, de dwarsligger. 

Citaten uit: Jan van Kilsdonk, Uitleg van de Schriften, 
in: Dwarsliggers, nonconformisten op de 
levensweg van ds. J.J.Buskes 
Uitg.Zomer en Keuning, Wageningen 1974. 

9 



Over de heilige geest 
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VOOR KLEIJS KROON 

Huub Oosterhuis 

Zoals de wind die niet woont. 

Zoals die opsteekt 
maar waar en waarheen 
aankomt met stoten en 
vlagen, zoals die 
schrijft op het water 
onze onleesbare namen. 

Zoals de wind die niet woont 

Hij scheurt de wolken, waait 
het landschap open, 
draagt het zonlicht 
op zijn vleugels tot 
over de horizon, 
hij weerstaat, omstuwt ons. 

Zoals de wind die niet woont 
opsteekt maar waar en waarheen 

Zoals die eiken ontwortelt 
vuurstenen slijpt 
een richel inschuurt 
tussen twee rotsen 
een oever opwerpt 
tussen twee zeeën 

Zoals de wind die niet woont 
opsteekt maar waar en waarheen 
aankomt met stoten en vlagen. 

Zoals die weerhaken kerft 
poten van havikken 
twijgen een bloemblad 
een open groeve 
een blijvend gezicht 
in onze gezichten. 



Kk!ijs Kroon, 20 november 1981 
foro: Jan eer ScheggtJt 

11 



De menselijke conditie 

Bert ter Schegget 

Welke invloed heeft K.H. Kroon als theoloog op mij gehad? Ik 
wil om hem te eren in deze bijdrage proberen op een rijtje te 
zetten, wat ik meen door hem of mede door hem geleerd te hebben. 
Het gaat daarbij niet om totaal nieuwe dingen, maar om accenten 
en verbanden. Originaliteit, voorzover die bestaat, betekent 
zelden of nooit, dat men iets nieuws zegt. Zegt men iets dat 
eerder:-nooi t werd gezegd, dan wordt het meestal later ook niet 
meer gezegd. Kroon is een schriftuitlegger met een eigen accent 
en vooral ook een eigen timbre: hij spreekt zo over de teksten, 
dat hun aktualiteit van stonde af aan aan de orde is. Kroon 
geeft nooit toepassingen. Op zijn hoogst licht hij iets met een 
voorbeeld toe. Dat werkt dan meestal naar twee kanten: door 
verheldering van het schriftwoord wordt tegelijkertijd onze 
menselijke conditie en situatie verhelderd. Als ik het goed zie, 
zijn het vooral drie thema's, die Kroon in alle maatsoorten en 
toonaarden heeft gevariëerd, die in mijn werk even ostinato 
klinken. 

I. DE SEKULARISATIE 

Er doet zich in onze westerse wereld (niet alleen daar~ maar ook 
daar) een eigenaardig verschijnsel voor: terwijl wij het chris
tendom roemen, dat onze beschaving siert, zijn wij jegens de 
kern daarvan tot volkomen onverschilligheid vervallen. De 
ideeën, de waarden, de traditie koesteren wij: zij vormen de 
rechtvaardiging van ons stelsel. Het zijn deze waarden, die 
desnoods met al-vernietigend geweld moeten worden verdedigd. De 
traditie is waard om er voor te sterven. Maar voor dat waar het 
in het christendom om gaat, het geloof in de Messias Jesus, 
zijn wij onverschillig. In het christendom gaat het, als het 
goed is, om het evangelie en het geloof daarin. Alleen in die 
kontekst is het christendom iets. Los daarvan blijft alleen een 
in zichzelf geïnteresseerd religieus-kultureel verschijnsel, dat 
weinig of niets zegt, maar dat wel geschikt is als vlag, die 
dubieuze ladingen dekt. 
Op het beslissend moment, dat leerde ik van Kroon, moet een 
messiaans mens dan ook de moed hebben te zeggen: wat kan mij 
het christendom schelen! De kracht van het evangelie, de macht 
en de invloed van de Messias Jesus zijn niet gebonden aan dit 
religieuze en kulturele verschijnsel. Ja, zij onttrekken zich 
daaraan als het misbruikt wordt als rechtvaardiging van dubieuze 
praktijken. Het christendom is geen voorwaarde voor de voortgang 
van het evangelie. Het is veeleer de slak van het geestesvuur 
dat ooit brandde. Ten opzichte van de historische vormen behoudt 

12 



het evangelie een eigen vrijheid: de vrijheid van de Messias 
zelf, wiens Geest waait waarheen hij wil. 
Naarmate het christendom zeg.evierde, begon het zich te verbinden, 
steeds meer en inniger, met de kultuur, de machten en de reli
gie. Zo verkocht het zijn eerstgeboorterecht voor de linzenmoes 
der publieke erkenning. Het evangelie werd in deze verstrengeling 
met het staatsbelang, met de germaanse volksaard, met de tech
nische kultuur en het kapitalistische stelsel hopeloos gekom
promitteerd. Het verwerd tot een rechtvaardiging van dubbelzinni
ge praktijken. Natuurlijk kan men veel hooggestemder naar deze 
verbinding kijken en in de verbinding van natuur en genade en de 
kultuurgeschiedenis van daaruit, de groei van het godsrijk 
ontwaren. Maar dan moet wel worden geconstateerd dat die tijd 
voorbij is. Het ziet er dus slecht uit met Gods zaak, afhanke
lijk als zij dusdoende is geworden van een menselijk, al te 
menselijk ondernemen. 
Kroon heeft mij reeds vroeg leren zien, dat dit een omdraaiing 
is. Het christelijk geloof zelf wordt niet beleden op grond van 
deze historische ontwikkeling, maar juist tegen de christendom
melijke historische gang van zaken in. De messiaanse gelovige 
kenmerkt zich door zijn vrijheid tegenover het christendom, 
tegenover de zogenaamde christelijke waarden en ideeën. Hij 
heeft een kritische en onafhankelijke instelling. Als nu de 
christelijke kultuur in de krisis is, als er 'onverschilligheid' 
gaat optreden tegenover het christendom, dan ligt daarin een 
kans: de evangelische vrijheid kan zich dan des te beter losmaken 
uit de omknellingen der traditie. Het vreemde, totaal-andere van 
de messiaanse boodschap wordt nieuw gehoord. Een herkerstening 
van onze gesekulariseerde kultuur zou wel eens eerder een 
terugval, dan een 'vooruitgang' kunnen wezen. 
Kroon heeft zich dan ook vaak afgevraagd, waarom de uitdrukking 
christelijke religie gangbaar is geworden en christelijk 
atheïsme niet, terwijl toch de christenen en joden uit het oude 
Rome nog tezamen werden verdreven met de kreet: weg met de 
atheïsten! Het christelijk geloof hoort diep wantrouwig te staan 
tegenover alles wat de mensen eren en aanbidden. De magna 
charta van de humaniteit, de tien woorden, beginnen met een 
verbod om goden te hebben, die af te beelden en ervoor te 
knielen. Daarom moet het bijbels geloof niet aanknopen bij 
religieus-kulturele verworvenheden. Het is niet voor religieus 
aangelegde mensen, maar voor ontrechte en geknechte mensen, die 
zonder god en zonder hoop in de wereld staan en die door de 
'rel ' juist van hun vrijheid worden afgehouden. 
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II. DE CONDITION HUMAINE 

Kroon heeft al vroeg beklemtoond, dat onze prediking op een 
verkeerd spoor zit als zij de schuldvraag zodanig op de voor
grond stelt dat de vraag naar het menselijk lot niet meer aan de 
orde komt. Er wordt vaak zo eenzijdig, vanuit een bepaalde 
beeldvorming van juridische, ja 'financiële' aard, over de 
verzoening gesproken, dat verzoening in plaats van een ontmoe
ting een manier wordt om op de goedkoopste wijze van God af te 
zijn. Kroon heeft ervoor gepleit de lotsvraag in onze tijd naar 
voren te halen. Immers het is karakteristiek voor Jesus, dat hij 
zich door geen vermeende of niet-vermeende schuld liet tegen
houden om recht op zijn doel af te gaan: het lot te verzachten, 
ziekte te genezen, beladenen het juk te verlichten. Het is 
helemaal niet zo onbijbels, als sommigen willen voorgeven, dat 
onze generatie geen verband kan zien tussen de lotsbedeling en 
de schuld. Al thans niet op het vlak van de enkeling, .die met 
ziekte voor zijn zonde, met ongeluk voor zijn misdrijf zou wor
den gestraft. Iets anders is, dat hele volkeren - El Salvador -
worden bezocht met marteling en moord hun aangedaan door 
machtigen en rijken, die zich zo willen handhaven en breed 
maken. 
De geweldenaar begroet natuurlijk gaarne een religie, die dit 
vreselijk lot terugvoert op de zonde der slachtoffers. De mensen, 
zei Kroon eens, staan weerloos en innerlijk uitermate ondermijnd 
in een chaos van toevallige, blinde en tirannieke doodsmachten, 
waarin nergens van een levende, rechtvaardige God iets meer te 
begrijpen valt. 
Hij vond en vindt nog dat de prediking,hierop, troostend, bemoe
digend heeft in te gaan, niet door berusting aan te bevelen, 
maar door' anding' te verkondigen. Als wij bij de gangbare 
prediking v,an de verzoening blijven, zullen wij alleen ver
staanbaar zijn voor weinig ingewijden, maar als wij de bevrij
ding uit het lot vanuit de Messias Jesus prediken, zullen wij 
verstaanbaar zijn voor de schare, waarover deze Messias zich 
altijd zo bewogen heeft getoond. Deze vooreerst innerlijk te 
grijpen bevrijding maakt ruimte voor de strategie der uiterlijke 
bevrijding, omdat zij wetenschappelijke analyse mogelijk maakt. 
Men zou kunnen zeggen: bij Kroon is de messiaanse prediking 
voorwaarde der mogelijkheid van (politieke) wetenschap. Hier 
ligt ook weer een lijn naar het 'atheïsme' in het christendom. 
Niet voor niets is Kroon een bewonderaar van de jonge Blumhardt, 
die gedwongen werd zijn ambt als predikant op te geven, omdat 
hij was terechtgekomen in de rijen van de godloze arbeidersmas
sa. Met deze man, die door zijn solidariteit iets vergoedt van 
het verraad der geestelijkheid in zijn en onze eeuw, valt Kroon 
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Marx bij als hij het opkopen van arbeidskracht veroordeelt. 
Kroon spreekt van prostitutie, omdat in bijbels perspektief 
arbeid een liefdesuiting is. Er ligt een diepe schennis van het 
menselijk leven, een grove belediging in het commercieel omgaan 
met menselijke arbeid. Letterlijk zegt Kroon: "Arbeid is lief
hebben van de materie met de handen. Er is vreugde en leed aan 
verbonden, de vreugde en het leed van het leven zelf. De bijbel 
noemt dat teder: de smart onzer handen. Arbeidsvreugde en 
arbeidsleed te kopen en te verkopen is prostitutie". Waarbij 
wij bedenken moeten dat de koper de verkoper tot deze prostitu
tie dwingt. Het is deze dwang, die als het systeem wankelt tot 
volkerenmoord leidt (in onze dagen in El Salvador). Niet de 
Geest verwerkelijkt zich in de staat, zoals Hegel dacht, maar 
de staat verhindert de verandering van de materiële omstandig
heden, die oorzaak zijn van het verstikken, het wurgen van de 
geest der mensen, hun beleving van zin, hun vreugde, hun adem. 
Wat is het geheim van de 'opstanding'? Nu, het is niet: orakelen 
over de onsterfelijkheid, niet: wijzen op de lente en de bloem
bollen. De opstanding van de Messias is geen variant van de 
algemeen-menselijke hiernamaalsvoorstellingen. Geloof in de 
opgestane Gekruisigde wordt gestaafd door het standhouden in de 
verdrukking. Het menselijk leven is niet onsterfelijk, maar 
eindig, kwetsbaar, verwondbaar, ja altijd stervend. Opstandings
geloof is niet-défaitistisch-worden tussen het geweld van moord, 
marteling en doodslag, zoals de oude christenen standhielden in 
de vervolging en het er niet bij lieten zitten, omdat zij dat 
kleinzielig en kleinzerig vànden tegenover wat de Messias Jesus 
had te verduren gekregen in zijn lijden en marteldood. Zij 
waren "ontwaakt tot de aanschouwing van Christus' almacht om 
te •.. sterven". Daarom aanvaardden_ zij de smarten en de 
vreugden van het verwondbare leven hoopvol, niet vanwege een 
onsterfelijk element, maar omdat de Messias hun de ogen van het 
hart had geopend: dit geschonden, vertrapte leven, met zijn 
pijn, zijn moeite, moet verheerlijkt worden, moet onsterfelijk
heid aandoen. Zo'n hoop en verwachting gaat niet ten koste van 
deze wereld, maar beleeft haar als kostbaar in Gods oog. In Hem 
is het aardse leven alle moeite en pijn, zelfs het kreperen 
waard. De hoop, die van tussen de doodsklachten steeds weer 
opstaat, richt zich op de onbewijsbare uiteindelijke redding van 
deze wereld. Wie op de gekruisigde Messias zijn geloof vestigt, 
geeft deze hoop niet op, ook al zou hij ervoor moeten sterven. 
Kome wat komen moet! Wat van God 'moet' is ons geopenbaard: 
het leven zal worden gered en bekleed worden met de mantel der 
onsterfelijkheid. Een 'dwaas' visioen? Het is de wijsheid van 
de beledigden en vertrapten! Hoop is filosofisch-ethisch een 
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postulaat, een principe, misschien wel een 'gril'. Wie het 
verhaal van de Messias hoort, wordt er echter mee aangedaan. 
Hier kan dan het woord 'zonde' vallen: weigeren de geest te 
ontvangen, j.e niet schamen voor je kleinzerigheid, kiezen voor 
de wanhoop. Want het is verraad de hoop, die ons wordt aange
daan terwille van de hopelozen, de God die ons wordt geopenbaard 
terwille van de godlozen, te verloochenen en op te geven. Zo 
geven wij immers de naaste op! 

III. DE UITERLIJKHEID 

Kroon heeft nogal eens het verwijt gekregen, dat hij onverschil
lig en materialistisch was. Hij zou geen interesse hebben voor 
'God en ziel'. Nu is uit het bovenstaande al wel gebleken, dat 
dit een misverstand is: het politieke is bij Kroon van stonde aan 
sterk verbonden geweest met het 'persoonlijke' (als dat woord 
er even mee door kan). Wel echter heeft Kroon gemeend dat er een 
omweg moet worden gemaakt willen wij, vrome christenen, de 
eerlijke bijbeltaal, de mensentaal van de schrift opnieuw horen 
en verstaan. Een omweg: wij moeten voorlopig woorden als het 
innerl!jke, het hogere, het geestelijke schrappen, want zij 
belasten het bijbelse woord voor 'ziel' met vervreemdende kate
gorieën. In tenach gaat het, als wij deze valse maatstaf zouden 
blijven hanteren, inderdaad (op zijn minst: ook, zo niet: in de 
eerste plaats) om het uiterlijke, het lagere, het laag-bij-de
grondse, het neerdrukkende. Kort gezegd (doorgaande met dwaas 
spreken): om het materiële, niet om het geestelijke! 
De hebreeuwse term voor 'ziel' nèfèsj betekent levent; met de 
nèfèsj wordt de mens bezield, zodat hij leeft. Aan het stof 
wordt adem ingeblazen. Dat is een grote eer voor het stof en 
daarmee voor het stoffelijke, het materiële. Buiten het materi
ële om is er ook geen leven, geen plantaardig, geen dierlijk en 
geen menselijk leven. De nèfèsj is geen hoger principe, dat in de 
Augiasstal van de materie komt logeren om zo spoedig mogelijk 
weer terug te keren naar de hoge paleizen van haar afkomst. 
Het is veeleer de adem Gods die het stof bezielt. Zonde is niet 
dat wij materieel zijn, maar dat wij slecht, gewelddadig, 
lief.deloos omgaan met het lichaam en de materie, met brood en 
kleding. Christelijk geloof is daarin onreligieus, dat het niet 
een natuurlijk vertrouwen is in de verwantschap tussen het 
hogere in de mens (zijn ziel, zijn geest) met de godheid. 
Integendeel: bijbelse gelovigen zijn met lijf-en-ziel mensen
kinderen voor Gods aangezicht. En: Hij weet wat maaksel ze zijn, 
stof, kwetsbaar, breekbaar. Zij zijn dan ook kostbaar als 
porcelein in zijn oog. Daarop vertrouwen ze. 
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In een korte beschouwing over het feest van de hemelvaart, 
vertelt Kroon van een religieus denkende dame dat zij liever het 
woord 'verheven' gebruikte dan het stoffelijke woord 'ten hemel 
gevaren'. Kroon zijn echter die primitieve antropomorfe ~it
drukkingen lief. Het gaat inderdaad om de plaats die de Messias 
inneemt. Die plaats, nu goed dan;, is 'verheven' boven de 
tegenstelling tussen ons 'christelijke Westen' en het 'goddeloze 
Oosten'. Maar dat betekent niet dat wi.j ons zelf nu 'verheven' 
mogen achten boven deze tegn.stelling, zoals te doen gebruikelijk 
onder het quasi-vrome volk. Dat gaat dan zo: geestelijk, gods
dienstig zijn wij daar boven verheven, want het gaat om ons 
eeuwig lot, hiernamaals. Terwijl wij dat zeggen, laten wij de 
tegenstelling bestaan en gaan door met bewapenen. Tot de bom 
barst. Maar ook daar zijn wij boven 'verheven'. Immers: dwars 
door de dood, neemt Hij ons op in Zijn schoot. Dat geldt, zegt 
men dan ook voor de atoomdood. Daar moeten wij op vertrouwen. 
Tegen zulk cynisme, gehuld in het gewaad van vroomheid en 
religie, heeft Kroon zich levenslang verzet. 
Het evangelie is geen verheven wereldbeschouwing, die een ver
raad is aan de werkelijkheid der geschiedenis, maar het is de 
proclamatie van de 'verheven wereldregering!' De Messias heeft 
het laatste gezag over de mensenwereld, over ons aller ex.isten
tie. In Hem wordt alles gericht, dat wil zeggen: wordt alles 
rechtgezet en geoordeeld. De fijnste schijn van geloof zal dan 
niet voor geloof worden aangezien. De grófste schijn van onge
loof zal niet worden aangezien voor ongeloof. In dat oordeel 
zal gelden wat op Golgotha is waargemaakt: de eersten zullen de 
laatsten en de laatsten zullen de eersten zijn! 

Miskotte noemde Kroon eens in de aanhef van een aan hem ge
schreven brief: sterke broeder! Nu ik voor mijzelf en voor de 
lezer heb geformuleerd wat ik aan deze irreguliere rabbi dank, 
ontroert miJ deze trefzekere aanspraak. Daarom zeg ik: sterke 
broeder, nog vele jaren! En, zoals je zelf altijd zegt: Hou' je! 
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Spreken met gezag 

Ton van der Stap 

De structuur van de manier van spreken die in de westerse 
cultuur de langste traditie heeft, en die we met het nieuw
testamentische woord nog steeds prediking of verkondiging 
noemen, lijkt bij enige nadere beschouwing uit niets dan 
paradoxen te bestaan. De prediking komt voort uit degelijke 
kennis van de bronteksten waar zij haar inhoud uit put; jaren 
wetenschappelijk onderzoek - van hemzelf en van anderen - moeten 
de humuslaag vormen, die de woorden van de predikant voeden. 
Maar tegelijk moet hij, staande voor zijn gemeente, dat alles 
vergeten, wil zijn prediking niet hulpeloos stagneren. De hele 
geschiedenis door hebben predikanten slechts één en dezelfde 
boodschap verkondigd. Zij hebben de accenten verschillend 
gelegd; zij hebben, al naargelang de tijd het eiste, van het
zelfde verhaal nu eens de mystieke, dan weer de praktische zijde 
benadrukt; zij werden nu eens gefascineerd door een 'nieuw, 
eeuwig leven', dan weer door een gerechtigheid die ter plaatse 
dient te geschieden, maar beide zijn wezenlijke bestanddelen 
van de altijd eendere verkondiging. En toch, hoewel men, van 
buitenaf gezien, haast van tevoren kan zeggen wat men te horen 
zal krijgen, sticht de echte prediking altijd weer een soort 
heilzame verwarring, roept een crisis op, een scheidslijn, aan 
de ene kant waarvan ergernis, aan de andere kant waarvan 
'bekering' ontstaat. Het overbekende is tegelijk het grootste 
nieuws, dat opschuddig veroorzaakt. En tenslotte, hoewel de 
prediking, opnieuw van buitenaf beschouwd, uit werkelijk niets 
anders bestaat dan een reeks persoonlijke opinies, stuk voor 
stuk aanvechtbaar en geen van alle dwingende waarheid, bevat de 
echte prediking toch altijd dat verhulde, maar voor een 
luisteraar onmiskenbare moment waarop het spreken van de heer 
of mevrouw die en die plotseling losraakt van hun persoon, en 
op ons afkomt met een onontkoombaar, want niet uit hun ik 
voortkomend gezag, dat ons niets minder lijkt te zijn dan de 
onthulling van een laatste waarheid. 
Wanneer ik de door Kroon in Openbaring deel 1 en 2 gebundelde 
preken over de Apocalyps nog eens doorblader, vind ik er al 
deze gelukkige paradoxen in terug. Ik hoef hier niet te wijzen 
op zijn kwaliteit van schriftgeleerde, dat zal elders in dit 
nummer gebeuren. Wel treft het mij, hoe ik de bijbelkennis op 
elke pagina achter de tekst verscholen voel, maar nooit voorop
gesteld. Kroon doet wezenlijk iets anders dan de exegeet, die 
het materiaal aanreikt,· de grenzen ervan zorgvuldig trekt, 
uiteraard ook een weg tot interpretatie, en daarmee al een 
handvat tot het doen van een keuze aanreikt, maar niet zelf 
voor de keuze stelt. En dat doen Kroons toespraken wel, waardoor 
zij zich als prediking bewijzen. Zij formuleren de opgediepte 
kennis zo, dat die zich vertaalt in het voorleggen van een 
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levensperspectief. Men kan dat omhelzen, of afwijzen. 
Hoewel ook Kroon niet anders doet dan de ene boodschap, het 
'overbekende' verhaal herhalen, kan ik mij moeilijk voorstellen 
dat er onder zijn toehoorders nooit mensen zijn geweest qie zich 
een ongeluk schrokken als zij de consequenties van dat perspec
tief, zoals die door Kroon helder werden getrokken, voor zich 
zagen. Ik vind de onvermijdelijkheid van dat gebeuren een van de 
overtuigendste kwaliteiten van zijn prediking. Zijn woorden zijn 
niet benepen, wars van moralisme, onburgerlijk en ruim. Ze zijn 
daarom vanzelf gedurfd; niet omdat Kroon zo'n durfal is, maar 
omdat hij - naar men uit alles de indruk krijgt - zelf in volle 
maat de ervaringen die het leven en de geschiedenis van zijn 
tijd hem aandeden, op zich heeft toegelaten. Natuurlijk weet 
Kroon, zoals elke predikant, dat men er beter aan doet het 
meeste van die ervaring maar niet onder woorden te brengen. Zij 
die zichzelf preken, zijn gauw uitgepraat. Maar aan de stellig
heid van zijn toon, aan de voor sommigen zeker ergerniswekkende 
positiebepalingen die hij voorhoudt, proeft men dat voor hem een 
aantal dingen, die voor het christelijk-burgerlijk levenspatroon 
en het daaruit voortkomend denken schokkend zijn, een vanzelf
sprekendheid hebben waar hij al lang niet meer over discussiëren 
wil. 
Hierin schuilt beslist een deel van het gezag, dat van zijn 
spreken uitgaat. Een spreken dat alles in het midden laat en 
alles in een harmoniemodel sust, roept nooit een scheiding der 
geesten op; omdat het geen enkele keuze voorhoudt,is het ook 
geen prediking; er gaat geen gezag van uit. Maar anderzijds is 
de wereld vol van ergerniswekkend gepraat dat zich als gezagvol 
presenteert, en toch geen echte bevrijding teweegbrengt. Het 
oproepen van crisis, onontbeerlijk voor het verkondigen met 
gezag, is er toch niet het criterium van. Het woord dat met 
gezag aankomt, is het woord dat in de toehoorder de zwijgende 
beaming oproept, het 'ja, dat is waar' dat tegelijk een oordeel 
is, en hem toch met vrede en geluk vervult omdat hij er de 
roeping van zijn leven opnieuw in verstaat. 
Ik heb, naief genoeg, Kroons Apocalyps-toespraken doorgenomen, 
op zoek naar voorbeelden van zulk gezagvol verkondigen. Natuur
lijk heb ik niets kunnen aanwijzen dat meer dan de rest die 
onontwijkbaarheid vertolkt. Alsof de predikant dat soort 
woorden, geholpen door redenaarstalent en ervaring, van tevoren 
in zijn toespraak in zou kunnen bakken, om ze er te rechter tijd 
uit tevoorschijn te laten floepen, "pour épater le bourgeois". 
Dat zijn preken gezagvol wordt, ontsnapt aan hemzelf. Het is een 
gebeurtenis die zich voltrekt als de woorden geklonken hebben, 
of buiten de beschreven pagina's. Ergens in een hart. Ik kan 
alleen zeggen, dat ik dat soort woorden wel ooit heb vernomen, 
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zittend in de banken van mijn geliefde Amstelkerk, als daar 
Kroon aan het woord was. 

Zonder er veel commentaar bij te geven, zou ik drie thema's uit 
Openbaring willen aanwijzen, die tot op zekere hoogte wille
keurig zijn gekozen, maar mij persoonlijk hebben getroffen en 
misschien ook iets zeggen over Kroon. Het eerste is al direct 
te vinden op de eerste pagina van zijn boek, waar hij de 
geschiedenis een "verschrikkelijk, ontzettend raadsel" noemt. 
Het keert terug op p. 46, waar staat: "De onbegrijpelijkheid en 
ondoorgrondelijkheid van de geschiedenis is te diep dan dat de 
filosofie er licht op zou kunnen werpen. Wie is waardig, wie 
verdient het om het eigen leven en dat van anderen te doorzien? 
Het is een slechte zielzorger, die het allemaal zo goed weet en 
het allemaal doorziet en begrijpt! Het is een slecht pastoraat, 
dat uitgaat van de vraag: 'Wat heeft ons dit te zeggen?' Alsof 
de dingen doorzichtig, verklaarbaar en zinvol zouden zijn. Ook 
dit ongeluk, deze ramp, die ziekte. De ziener (van de Apokaly.ps), 
een goed zielzorger althans, begrijpt er niets van. Hij ziet een 
chaotisch door-elkaar-heen. Daarom huilt de ziener ook zo 
geweldig". 
Wat, dunkt m1J, iedereen die dit leest moet raken, is het res
pekt voor het onverklaarbare, dat dit keer nu eens niet een 
onmetelijke transcendentie boven ons hoofd is, maar de zwarte 
afgrond van onze eigen geschiedenis. Een predikant die begint 
met de dingen zo te stellen, heeft voor mij betrouwbaarheid. 
Een speciale paragraaf wijdt Kroon aan de 'Lof der gramschap'. 
Ik citeer: "Er zijn mensen die uit de bijbel alles willen 
schrappen dat maar op toorn lijkt, wat maar iets heeft van 
woede of ook haat. Zij houden van de natuurpsalmen, niet van de 
haatpsalmen. De Tros heeft ook liever natuurfilms dan reporta
ges. Het is goedkoop, toorn tot iets ongoddelijks te verkla
ren". Hij spreekt over een "God die de hele dag woedend wordt", 
en over het bestaansrecht van woede, "gericht op de gerechtig
heid, op het recht". 
Ik moet, bij zo'n paragraaf, denken aan degenen, wier v1s1e op 
de wereld en de geschiedenis hen ontslaat van alle toorn. Er 
zijn er die zich tot zulke alles overspannende, kosmische 
heilsvisioenen laten verleiden, dat de ellende van deze wereld 
erbij in het niet verzinkt. Als een half hegeliaans, half 
darwinistisch denken on.s leert dat onze aarde over ettelijke 
miljoenen jaren in een noösfeer haar voltooiing vindt, wat zul~ 
len wij ons dan druk maken over zoiets betrekkelijks als de 
doden van El Salvador? Maar voor Kroon is dat een onbijbels 
denken. De chaos van de geschiedenis, die toch ons enige thuis 
is, maakt ons woedend, zoals het de bijbelse God woedend maakt. 
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Kroons manier van denken geeft ons recht op onze woede, zoals 
het ons recht geeft op onze hoop. 
Tenslotte: hier of daar, in een enkele alinea, of in een helaas 
weer direct losgelaten geopperde mening, laat Kroon iets 
blijken van de mij dierbare overtuiging dat er gerechtigheid 
dient te geschieden, niet alleen aan de mens, maar aan heel de 
schepping. U vindt zijn gedachten daarover in de paragraaf 
'De messiaanse bruiloft', waarin hij spreekt over het "tot hun 
recht komen" van de vogels en de dieren. Ik ben Kroon dankbaar, 
dat hij, door deze vraag zijdelings aan te stippen, wijst op 
een probleem waarvan de ernst naar mijn gevoel omgekeerd even
redig is aan de primitieve opvattingen die wij erover koesteren. 
En het verwondert me niet, te horen dat hij er zich rekenschap 
van geeft. Op een lentemiddag heeft hij mij, vanuit zijn 
woning, waarvan de uitnodigende soberheid aan niemand drempel
vrees bezorgt, en waarvan de wanden zijn gesierd met zijn eigen 
vitale, felle schilderijen, meegenomen naar zijn tuin aan de 
Amstel, waar hij zich met kennis van zaken boog over de gewassen 
en kruiden, en zich eerbiedig verheugde over het gedrag van de 
grote zwaan, die door de sloot zwom langs zijn lapje grond. Om 
mij onmiddellijk daarop, bij thee in de zon gezeten, te onder
houden over midrasj en tenach. 
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Een Paasgroet naar Kleijs Kroon 

Rob CroUJiJe l 

De afsluiting van de redactie voor deze feestelijke aflevering 
van Werkschrift vindt plaats in de week voor Pasen. Daarom een 
Paasgroet voor Kleijs, de prediker en theoloog, die richting
gevend en bezielend een voorganger is in de ware zin van het 
woord: iemand, die de weg wijst in de praxis van het messiaanse 
leven. 
Met Kroon voor ogen schrijf ik met aandacht over: 
"Gedenkt uwer voorgangeren, die u het Woord Gods gesproken heb
ben; volgt hun geloof na, aanschouwende de uitkomst (hunner) 
wandeling" (Hebr 13: 7 SV) . 
Elk van deze kernwoorden uit deze tekst zou een poort kunnen 
zijn, vanwaaruit de 'theologie' van Kroon ontvouwd kan worden. 
Ik teken voor mijzelf aan in dankbaarheid: 
- De betekenis, die Kroon hecht aan de brief aan de Hebreeën, 
als inderdaad de rechte uitleg van Tenach. Maar dan moet wel de 
brief ontdaan worden van de sacrale omkorsting en de kerkelijk 
cultische omhelzing. En als het dan in deze brief liturgisch 
toegaat, dan toch wel in die betekenis, dat het gaat om de 
liturgie op de markt van het leven. Want: "Niet aan engelen, 
maar aan de mens" is de titel van een bijbels-theologisch 
opstel over de inzet van de Hebreeênbrief (zie recentelijk in 
"Vlegels op de dorsvloer", blz. 112vv., Uitg. Kok, Kampen). 
De titel refereert aan Hebr 2:5: "Want niet aan engelen onder
schikte hij de komende bewoonde wereld, waarover wij spreken" 
(vert. Kroon) . 
- De rechte uitleg van het woord 'geloof', zoals dit fundamen
teel aan de orde is in de brieven van Paulus en in deze brief. 
Een leven lang heeft Kroon gestreden voor een recht verstaan 
van Paulus tegen alle theologische, politieke, culturele en 
maatschappelijke aanvallen, die in de loop der tijden tegen 
Paulus zijn gericht. In 1946 omschreef Kroon het geloof als volgt 
in een kleine meditatie, getiteld "Levend geloof": 
Het levende geloof verschilt van het dode geloof alleen daarin, 
dat het zich, hoe gering ook, bewéégt. Het lichaam is zonder 
de geest niet zozeer onvolledig als wel ... roerloos. Zo is er 
ook een roerloos geloof, boven alles verheven en het gelooft 
zichzelf boven alles uit! Het wordt niet verzocht en aange
vochten, het maakt, evenals een gestorvene, de indruk van reeds 
'in de hemel' te zijn, met achterlating van het 'stoffelijk 
overschot' (aanhalingstekens van mij, R.C.) 
Het levende geloof echter leeft en beweegt zich. hoe aange
vochten ook, op deze aarde en in het donker van dit leven. Een 
levende hond is beter dan een dode leew. 
(In de Waagschaal, le jrg. nr. 46, 13 juli 1946) 
Zo ook het geloof van de mensenzoon, dat mensenkind. Hij ge
looft zich er door heen. En het licht op in Jesus, de leidsman 
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en voleinder van dàt geloof. Het gaat toch uiteindelijk, ten
slotte om de mens: "Mens, begin en einde" (Kroon, Openbaring, 
blz. 21vv.). 
- Ik leg mijn vinger bij het woord 'voorgangers'. Inderdaad er 
zijn vele 'hègoumenoi', politiek, religieus, maatschappelijk, 
maar de echte voorgangers, critisch vrij, zijn zij die het 
Woord van God, de Logos, de Dabar gesproken hebben. De voor
ganger is dienaar van het Woord, dat zich bedient van de 
woorden. En dan hààr ik Kroon de Schrift lezen. Onvergetelijk. 
Met die zeggenschap, zich ondergeschikt makend aan de tekst, 
in een vertaling die de woorden glanzend in hun kracht zet. 
Door de hele 'Bekirbenoe' heen staan vertalingen uit de Schrift. 
De twee deeltjes 'Openbaring' zouden uit hun finantiële en 
omvang bepalende voegen raken als ook alle vertalingen van de 
erbij gelezen Schriftgedeelten mee opgenomen zouden zijn. 
Deze vertaling kan en mag niet een kniebuiging zijn voor een 
goedkoop, nivellerende, makkelijk aanspreekbare, direct 
toegankelijke taal. Want de functionele plaats, waarbinnen de 
Schrift gehoord en gesproken wordt, is de messiaanse gemeente, 
die de taal Gods verstaat. Binnen deze kring worden de Schriften 
geopend. 
Bij Kroon heeft het woord 'ecclesia' een steeds kritischer 
betekenis gekregen. Maar dan blijft ook juist gelden, wat hij 
in 1946 heeft geschreven: 
De Bijbel is daarom altijd en allereerst 'kanselbijbel', boek 
der prediking geweest en pas in de tweede plaats een persoonlijk 
leesboek. Wie een Bijbel thuis of in zijn zak heeft, draagt de 
kanselbijbel bij zich! Niet omgekeerd! In de kerk wordt niet 
uit onze lees- en studiebijbel gepreekt, maar wij lezen en 
studeren in het boek waar in de kerk uit gepreekt wordt. 
(In de Waagschaal, le jrg. no. 7, 17 november 1945) 
- De tekst spreekt ook over 'aanschouwen'. Ook vanuit dit 
sleutelwoord zou een opening gegeven kunnen worden tot het werk 
van Kroon, zijn 'wandel', zijn 'eindresultaat'. Het gaat in 
het geloof om het visionaire horen. Het geloof, gescherpt door 
het horen, 'ziet', zoals prcfeten, dromers, visionairen 'zien', 
in hartstocht, woedend, teder, levend uit het 'en toch', met 
een wonderlijke hoop. Zou dit niet de felle kritiek van Kr6on 
zijn op onze 'christendommelijkheid' en een verburgerlijkte 
kerk, dat zij die spanning van het visionaire horen niet hebben 
kunnen en willen volhouden en zo terugvallen in een plat horen, 
dat het wel voor gezien houdt. De kerk berust in het bestaande 
en gelooft het verder wel. 
In deze aandrift zijn de preken over het boek Openbaring ge
houden. Maar die aandrift tot het visionaire horen lag in het 
boek zelf. Ik herinner mij, hoe hij vertelde bij het grondwerk, 
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het vertalen verrast te zijn geweest door het zinnetje: "En ik 
keerde mij om, ten einde de stem te zien" (Openb 1:12). En dan 
schrijft Kroon: 
(Jochanan) wordt 'high' zullen wij maar zeggen, op dat eilandje 
waar niets te zien en niets te horen valt, niets bijzonders 
althans. Daar zag hij, nee, daar hààrde hij allereerst een stem 
als een bazuin, een trompet, een ramshoorn: schrijf op, wat je 
ziet.' Hij moet schrijven, maar eerst gaat hij ... zien! Niet de 
man die spreekt, maar de stem en - staat er - ik keerde m~J om, 
om de stem te zien, die met mij sprak. Daar gaat het in de hele 
bijbel om: die stem ... zien. (Openbaring, blz. 23) 
In deze aandrift zie ik Kroon opwandelen met Bloch in een 
blijvend gesprek. Ik denk aan diens boek "Das Prinzip Hoffnung" 
en de inzet, waarmee Bloch het woord 'utopie' uit de discrimi
natie, die het ten deel is gevallen, haalt en het marxistisch
kritisch herijkt. Visionair subversief. 

En nu de Paasgroet voor Kleijs. 
Hij zou tegen mij zeggen: "Zorg maar dat je de inhoud van de 
Paasgroet goed over brengt!". 
"De Heer is waarlijk opgestaan" -
Wie deze Paasgroet doorvertelt, moet zich theologisch reken
schap afleggen van de inhoud van deze roep. Het zal dan gaan 
over de christologie en daarin over de opstanding. Wie is deze 
Opgestane? 
Ook hier vindt Kroon zijn weg door een nauwkeurige bestudering 
van de teksten, in het bijzonder de teksten van de inzet van de 
Romeinenbrief. In een interview (Bekirbenoe, 18e jrg. nr. 7/8, 
juli/aug 1976) zegt hij: 
Het centrale punt in het nieuwe testament is (dat kun je 
duidelijk merken) dat in Jezus 'de herrijzenis der doden' is 
aangelicht en niet dat er zomaar èèn man is opgestaan. Paulus 
zegt aan het begin van de brief aan de Romeinen (en dat wordt 
meestal verkeerd vertaald omdat het blijkbaar verkeerd gelezen 
wordt, of omdat men zich helemaal niet voorstelt dat Paulus die 
gedachtengang had, omdat hij immers zo met Jezus verbonden was) 
dat Jezus, laat ik het maar populair zeggen, ingezet is tot Zoon 
van God, of gebleken is als Gods zoon (dus geen knecht meer 
maar zoon, vrij en bevrijdend) door de opstanding der 
doden, staat er dan in de griekse tekst. En dan vertalen 
ze het altijd door 'zijn opstanding uit de doden', maar dat 
staat er niet. Er staat niet 'zijn opstanding uit de 
doden' èn er staat ook niet 'opstanding uit de doden'. 
Het gaat niet over mensen die in biologische zin gestorven zijn, 
maar over mensen die op aarde biologisch levend rondlopen, maar 
die geen menswaardig bestaan hebben. En dan vervolgt Kroon: 
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Natuurlijk hebben ze aan as onmetelijke miljarden mensen ge
dacht, ook wel, aan hele biologische verschijnsel dat de 
mens er op een gegeven moment niet meer en dat er talloze 
mensen niet meer zijn. Maar daar hebben bijbelschrijvers 
niet allereerst tegen gerebelleerd: dat wij mensen eindig zijn 
en sterfelijk, stel je voor! Maar dat er zo ontzettend 
mensen sterven zonasr dat ze ooit werkelijk leefd hebben en 
dus nooit werkelijk, zoals as av:rtsvaasrs, voeten konden 
bijeen leggen en verzadigd van dagen en dankbaar voor wat ze 
gehad haddsn ter ruste konden gaan. Nee, die arme kinderen, die 
gewoon stomweg sterven en waarvan wij dan waarachtig durven 
zeggen 'in vrede ontslapen', alsof die kinasren schandèlijk 
wèggeraapt zijn door die dood ...•. Die Paulus tegen levende 
mensen: 'sta op uit as doden!'. Die : 'jullie zijn gestorven 
en jullie zijn met Christus geborgen in God'. Wat kan-ie 
anders bedoelen? Hij had het toch niet over biologisch doden? 
Hij had het over levenden met een last van ellende en met wat 
hun allemaal boven hun hoofd dreigde te groeien als ze açm hun 
eigen Zeven dachten of aan anderen. En dan zei hij die 
eigenaardige manier: 'jullie echte lèven is met messias in 
God verborgen'. Dan zei hij niet: 'Nou, en daarmee is het in 
orde, en straks als je dood gaat kom je daar ook'. Nee, hij zei: 
'dààr ben je al en wanneer de messias dus geopenbaard zal 
worasn, die ons leven is, dan zullen jullie ook in glorie met 
hem geopenbààrd worasn 1

• Daar dacht hij aan. In die felle 
verwachting hij as hele wereld rondgetrokken en is hij op-
getornd tegen alles wat hij daar hoorde en zag aan onderdrukking 
en ellenas. 
Tot zover dit lange citaat om de kern uit Kroons paastheologie 
naar voren te halen. Voor mijzelf wil ik nog in dit kader de 
volgende lijnen trekken uit het vele wat Kroon ons geboden 
heeft: 
- Kroon leert ons scherp te letten op het woordgebruik bij 
Paulus. Het is niet om het even, of Paulus in bepaalde teksten 
over 'Jesus', over de 'messias' of over 'Jesus messias' spreekt. 
De Messias heeft als praedicaat Jesus. Deze zin moet niet omge
draaid worden. De Messias is het hoofd van een messiaanse 
gemeente, die elkanders leden zijn. Als hoofd is Hij de eerst
geborene onder vele broeders (Rom 8:30) en de eersteling van 
de opgestanen (1 Kor 15:20). De vele broeders zijn de mede
knechten, mede-vervreemden, mede-vernederden, mede-gebogenen, 
mede-gedoden. 
Aan hen de glorie in hun opstanding, zoals hun opstanding beze
geld en voorgoed begonnen is in de opstanding van de Messias, 
zoals die waarheid is in Jesus (Ef 4:21). Hun vrije zoonschap 
is aan het licht gekomen in deze mensenzoon. De titel 'mensen~ 
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zoon' is een terminus gloriae. Daarom met Hem aan hen de 
zeggenschap, het richterschap, het oordeel. 
- Dat de Messias èèn van de hunnen is, wordt in het boek Open
baring onderstreept door het daar gebruikte bijzondere woord 
voor '1am'. De ziener op Patmos ziet een bokje, een 'arnion' 
staan. De ram, of het bokje is het beest dat voorop loopt en de 
kudde voorgaat. De belhamel. Het is niet de herder zelf, maar 
toch wel zo iets. Het is de voorloper van de kudde. Het gaat in 
dat bokje niet om het bokje alleen, niet alleen om Jesus, maar 
om allen die door het bokje worden voorgegaan en vrijgemaakt 
(zie Kroon, Openbaring, blz. 46/47, 49/50). 
- In de theologische vakdiscussie wordt wel gesproken over een 
'christologie van boven' tegenover een 'christo~ogie van 
onderen'. Dit theologisch vakjargon en de genoemde tegenstelling 
zou ik willen opheffen door te wijzen op het beeld uit het 
boek Openbaring: 
Het bokje is hoog verheven, op de berg Sion. Het 'staat' als 
geslacht, gekeeld, met een gapende keelwond. Maar het 'staat'. 
Dit bokje is zo hoog verheven om de gebogene en de onvruchtbare 
te verheffen, op te heffen uit het slijk. Ik denk hierbij aan de 
structuur van Psalm 113 rondom het sleutelwoord 'verheffen'. De 
hoge inzet is er terwille van de geringe op aarde. Vanuit de 
hoge een opwaartse beweging van onderaf aan. Zo werkt de 'op
standing van de doden'. Daar bij gaat de Messias voorop. De 
Knecht als Heer. 
Voor zover liturgie ook zingen is, zingen wij tegen de klippen 
op. 
Ik kies als lied Gezang 435, strofe 3. In het Compendium wijst 
Ad den Besten er op, dat de dichter Gottfried Arnold zijn lied 
"0 Durchbrecher aller Bande" de titel meegaf "Das Seufzen der 
Gefangenen", en dat in dit lied toespelingen worden gehoord op 
Micha 2:13: 'De doorbreker trekt voor hen op; zij breken door en 
trekken door de poort en gaan daardoor uit; en hun koning trekt 
voor hen uit, en de HEER aan hun spits". 

Zie ons lijden, Heer, tezamen 
met de ganse creatuur; 
zie toch, hoe uw erfgenamen 
zuchtend uitzien naar het uur, 
dat zij 't juk af mogen schudden, 
het vernederende juk 
der vergeefsheid, ach w1J bidden: 
breek het stuk, Heer, breek het stuk! 

"De Heer is waarlijk opgestaan" 
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De oudwijfse fabelen, verwerp zei 

Rudie van Roon 

"Een van de dingen die we in deze tijd herontdekken is de 
onafhankelijkheid bijbelse getuigen. Hun vrijelijk zich 
bewegen, zich geven of zich terugtrekken in en onder d~ 
aanwezige religieuze krachten en machten. Hun gebrek aan 
enige behoefte om zich daar aan te binden, omdat ze volstrekt 
alleen aan Jezus Christus gebonden zijn. Hun vrolijke 
betuiging: 'VenJerp J,e oudJ.iJijfse len "'· 
(Kroon, K.H., Verwerp de oudwijfse fabelen, Amsterdam, 1950, 
woord vooraf). 

Aan Kleys Kroon 

Je kunt hem beter v66r je hebben dan tegen je. 
Hij blokkeert in het tweede geval vaak op een niet al te 
taktische wijze doch overduidelijk en met zijn volle theolo
gische gewicht alles wat fabuleus is en wat we, vandaag opnieuw 
wat provocerend ..• oudwijfs noemen! 
Dat doet hij niet vanuit een parti-pris, niet uit mensenverach
ting. Hij is evenmin ingepakt door die kleine groepen beter
weters en gelijkgezinden, die alsmaar applaudisserend om de 
vondsten van henzelf en hun geestverw.anten heen staan. Neen, 
daar breekt hij door, zijn vrienden zijn divers. Hij levert 
zijn weerstand zakelijk als een paidagogos, een slaaf die 
gebonden aan zijn opdrachtgever kleine mensen op hun weg moet 
beschermen (1). Herkent hij in een ander een weggenoot, een 
mededeelnemer en partijganger dan schenkt hij deze zijn gulle 
vriendschap, je kunt rekenen op zijn trouw en solidaire woede. 
Hij zal niet nalaten je in kontakt te brengen met de andere 
vlegels op het theologisch erf. 
Behalve zijn eigen persoon, zijn boeken en schrifturen in de 
kleine periodiek bestaat Kleys voornamelijk in de mondelinge 
traditie. 
Een enkel vergeten blad bevat een artikel van zijn hand. Om één 
zo'n artikel aan de vergetelheid te ontrukken zal ik in het 
volgende daaruit overvloedig citeren. 
Ter gelegenheid van het honderdvijftig-jarig bestaan van het 
Nederlands bijbelgenootschap verscheen in 1964 een nummer van 
'Blauwdruk', indertijd orgaan van de Hervormde jeugdraad waar 
men allerlei experimenten beschrijft waarvan de bedoeling was 
dat de bijbel de welwillende aandacht zou trekken van een 
aantal jongeren. Het naief inductionisme in de katechese is 
daarmee begonnen. 
De redaktie haalt temidden van deze experimenten Kroon als het 
paard van Troje binnen die onverhoeds zijn glossen op dit 
genootschap en deze experimenten loslaat. 
Hij vergelijkt de poging om het bijbelboek Filippus voor de 
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jonge lezers onmiddellijk duidelijk (en aanvaardbaar) te maken 
met de traktaatjes van het genootschap 'Filippus' uit zijn 
jeugd. 
"Dat beeld en die naam van Filippus - in min of meer over
drachtelijke zin - zijn mij sinds mijn jongensjaren vertrouwd, 
Er bestond in die tijd een traktaatgenootschap van die naam, 
dat evangelisatie-lektuur en traktaatjes uitgaf en verzond. Ook 
mijn ouders ontvingen die zendingen regelmatig, maar zonder 
dat ze er verder veel mee ded~n. De boekjes en de traktaatjes 
werden niet verspreid. Dat lag bepaald niet aan een zekere 
laksheid of een gebrek aan overtuiging bij mijn ouders. Het lag 
aan de ernstige reserves, die ze tegen de uitvoering·, de stijl 
en vooral de mentaliteit van die lektuur koesterden ... Alleen 
een geheel anders geworden innerlijke houding, zowel tegenover 
de bijbel als tegenover de mensen, zou een echt nieuwe stijl 
en wellicht zelf een andere typografie hebben teweeggebracht. 
Zonder ... zulk een innerlijke verandering zou die 'toon die de 
muziek maakte', die typische bemoeierige bezorgdheid voor het 
zieleheil van de 'ongelovigen', gepaard met een even typisch 
ontbreken van oorspronkelijkheid, van 'Entdeckerfreude', met 
name, gelijk zijn gebleven". 
Het Nederlands bijbelgenootschap geeft geen evangelisatielektuur 
en geen traktaatjes uit, maar: 
"Toch doet zijn gehele atmosfeer mij voortdurend denken aan een 
traktaatgenootschap. Het is alsof men de bijbel en de afzonder
lijke bijbelboeken vertaalt en uitgeeft als ware het een 
veredeld soort evangelisatielektuur. Men is wat moderner dan 
'Filippus' destijds. Dat maakt echter niet veel verschil. Men 
is al evenzeer vervuld van de gedachte, dat de bijbel 'ver
spreid' zou moeten worden, als destijds de mensen die mijn 
ouders tot verspreiding van hun produkten aanspoorden. 
Het verschil is alleen maar dat die mensen eigen lektuur uit
gaven, terwijl het bijbelgenootschap 'geïnspireerde' evange
lisatielektuur van 'apostelen en profeten' uitgeeft. Verder is 
de houding gelijk: men maakt zich meer bezorgd over de vraag 
of de bijbel door de 'hedendaagse mens' verstaan wordt dan 
over de vraag of de bijbel wel in zijn eigen karakter wordt 
verstaan. Dat lijkt liefdevol en solidair tegenover het huidige 
geslacht, maar het is dat niet. Het berooft de mensen van de 
gelegenheid dat eigen karakter te leren kennen en verstaan. 
En het berooft de bijbel va,, zijn bijzondere aard" (2) . 
Rochus Zuurmond heeft in een artikel 'Het bijbelse verhaal: 
verteller en vertaler' hetzelfde probleem aangewezen en een 
gelijk standpunt ingenomen. Hij wijst op de regels van de 
moderne taal theoretici die a:nthr•opolouicch ue}'undeerde r•erJe fo 
zijn. De tekst wordt au fond beschouwd als een existentiaal 
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van de gemiddelde lezer. Zuurmond stelt het omgekeerde: de 
lezer wordt een existentiaal van de gelezen tekst. Voor de 
vertaler betekent dit, dat hij in de eerste plaats een dienaar 
is van de tekst: pas daarom en daarná is hij een dienaar van de 
lezer, die bij de tekst wordt betrokken (3). 
Wie dit begrijpt staat een totaal andere katechese voor dan de 
op (bepaalde) jeugd toegesneden en 'pedagogisch' geprepareerd 
godsdienstonderwijs. Hij voert een ander pleidooi voor de 
katechese. Hij acht de 'advertising', het psychologisch begrip 
en de interesse in het religieus systeem van aangeleerde 
meningen van minder belang. Hij spreekt over de Schrift omdat 
hij het niet kan laten. 
De ontwikkelingspsycholoog die achter deze laatstgenoemde op
vattingen, dit naief inductionisme schuilt is Piaget. 
Deze Piaget heeft de kinderlijke ontwikkeling in alle hoeken 
en gaten afgetast en laat een omvangrijk oeuvre na. In het 
verband van dit korte artikel is er geen plaats de zaak geheel 
uit de doeken te doen, ik hoop dat binnenkort elders te be
schrijven (4). 
Maar de afkomst van Piaget (vertrokken vanuit de biologie, 
experimenterend naar regels ontleend aan de natuurwetenschap) 
heeft hem ertoe gebracht de menselijke levensloop meer als 
een groei- en ontwikkelingsproces te beschouwen dan als een 
geschiedenis van mensen met elkaar. Het is deze these die 
fataal kan werken en werkt in opvoedingsgedachten en bij ver
onderstellingen op het terrein van de katechese. Niet de rijping 
richt het leven. Verkondiging staat haaks op wat wij 'natuur
lijk' noemen. 
De redaktie suggereerde mij over Kroon als pedagoog te schrij
ven. Jazeker! Kroon is een pedagoog (en didaktikus) maar dan 
een die de gangbare pedagogiek en de pasklare didaktiek (met 
al zijn verborgen veronderstellingen) ontkent! Een anti
pedagoog! 
Want een pedagoog staat veelal vol vermeend en welwillend be
grip voor jonge mensen en met zijn rug naar de bron van waaruit 
hij zegt te leven. Hij zegt te bemiddelen maar zijn bemiddeling 
is depositair of bijgelovig. Ofwel hij giet de eigen kennis in 
een trechter van dwingende vorm in een gehoorzaam gemaakte 
leerling dan wel keert hij de trechter om als een toeter en 
houdt de inzichten van de leerling bij voorbaat voor diep 
menselijk en tegelijkertijd als een hermeneutische sleutel op 
de bijbelwoorden. In het laatste geval een soort theologisch 
masochisme dat in het kleed van de goede verstaander rondgaat. 
Adorno hoorde eens Max Scheler beweren dat hij pedagogisch 
alleen maar invloed heeft gehad, doordat hij zijn studenten 
nooit persoonlijk behandeld heeft. Adorno bevestigt uit eigen 
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ervaring: Succes als akademisch docent dankt men blijkbaar aan 
de afwezigheid van iedere opzet tot betnvloeding~ aan het feit 
dat men afziet van overreding (5). 
"Jongeren te suggereren'' - schrijft Kroon in het genoemd 
artikel - "dat ze iets zo snèl mogelijk moeten kunnen 'begrij
pen' betekent meestal: elke aanleg voor verwondering, voor 
geïntegreerd worden bij hen te onderdrukken. Ze worden er 
werkelijk niet beter van. Integendeel, men moet jongeren voor
gaan in levenslang bezig zijn met de bijbeltekst, in een gretig 
en diep verlangen om méér, om dieper te horen wat er eigenlijk 
was bedoeld. Het is niet goed, als ouderen de kans krijgen om 
door een sleurmatig bijbelgebruik in jongeren de honger naar 
het oorspronkelijke te doden. Het is een zegen, dat in onze tijd 
hoe langer hoe meer jongeren zich daaraan onttrekken! Nu komt 
het er op aan, hen niet voortijdig door een nieuw soort 'aanpak' 
op de vlucht te jagen: namelijk door hen te suggereren dat ze 
per se àllen de bijbel nieuw moeten leren lezen. Zoals gezegd: 
dat behoeft volstrekt niet iedereen. Als die enkelen, die de 
bijbel opnieuw en zelfs onder het puin van een schrale en saaie 
vertaling begonnen te ontdekken, hun gefascineerd zijn maar niet 
onder stoelen. of banken steken. 
Het mensdom wacht echt niet op bijbels maar op bijbellezers. Op 
bijbelhoorders, die vanwege hun eigen geraakt-zijn anderen 
vragen: Staat er wat er staat? Begrijp jij wat je leest? Zie 
maar, er staat niet wat er staat - er staat nog heel wat anders". 
Ik heb aan deze woorden van mijn leermeester niets toe te 
voegen. Ik heb er alleen hard aan verder te werken. 

(1) Castle, E.B., De opvoeding in de klassieke oudheid, Utrecht/ 
Antwerpen, 1965, p.62vv.; 

(2) Van Roon, R.G., Ruitenberg, L.H., Rupp, J.C.C., e.a., 
Blauwdruk, nr. 21, 5e jrg., 1964; 

(3) Zuurmond, R., in: 'Wie het leest lette er op', Prof.Or. G. 
van der Leeuwstichting, aflevering 41, Amsterdam 1970; 

(4) Zie bv.: Piaget, J., Genetische epistemologie, Meppel, 1976; 
Langeveld, Dr.M.J., Verkenning en verdieping, Purmerend, 
1950, de eerste zes opstellen; 

(5) Adorno, Th.W., Opvoeding tot mondigheid, Antwerpen, 1971, 
p.62v. 
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Leren lezen 

Henk Wijngaarden 

In 1950 heb ik in een woord vooraf bij mijn proefschrift mijn 
dank uitgesproken jegens de toen reeds voormalige Gereformeerde 
Kerken (in Hersteld Verband), om wat zij hadden betekend voor 
mijn geloofsleven, om de drang tot zelfstandig nadenken en 
positie kiezen, die ze op mij hadden uitgeoefend. 
Binnen die invloed was het met name Kleijs Kroon, die voor miJ 
de verstikkende wade van de plechtigheid, die over de bijbel 
lag, daarvan heeft afgehaald. Mee daardoor werd een directe 
confrontatie mogelijk tussen wat er geschreven staat en mijzelf. 
Ik heb leren ervaren dat het daar gaat over de gein en de pijn 
van het menselijk bestaan en dat komt althans mij heel wat 
nader dan wanneer er gehandeld wordt over vreugde en smart. Deze 
laatstebegrippen kunnen een enkele maal ook adekwaat zijn, maar 
ze schieten tekort om de veelheid van belevingsmogelijkheden te 
dekken en worden benauwend als er geen ruimte wordt gelaten voor 
heel andere belevingen. 
Kleijs heeft me geholpen om te ont-dekken dat de bijbel het niet 
heeft over een Hogere Werkelijkheid, maar over de doodgewone 
alledaagse realiteit waarin we leven, de realiteit ook van de 
maatschappelijke en politieke situatie waarin we ons bevinden. 

Mijn beroep is psychotherapeut en ik luister dus met daardoor 
gevormde oren. Anderen, met een ander vak en andere levensge
schiedenis, hebben andere oren. Wel heb ik theologen als 
schriftgeleerden nodig om mij te vertellen over de situatie 
waarin de bijbelauteurs hebben geschreven, over de context waar
in zij leefden en getuigden. 
Zo heeft Kleijs mij enige notie doen krijgen van waar Johannes 
in z'n Openbaring mee bezig is; zo'n boek blijft voor mij zonder 
deskundige hulp toch wel erg duister. De manier waarop Kroon 
naar die visioenen luistert is voor mij sterk analoog aan de 
manier waarop ik naar dromen van mensen luister. Het zijn 
psychische realiteiten die een vracht informatie bevatten, maar 
je moet de context leren kennen om iets van de uitbeelding te 
kunnen verstaan. Ik heb dan nog het voordeel dat de auteurs van 
een droom mij zelf over hun leven en belevingen op de hoogte 
kunnen brengen. 
De theologen heb ik ook nodig om mij te vertellen of datgene wat 
ik in de bijbelwoorden meen te horen met de grondtekst valt te 
rijmen. Immers, zelf moet i_k mij behelpen met een vertaling en 
mijn kennis van de situatie van de bijbelschrijvers is maar 
beperkt. Maar ik ben er blij mee dat ik door mijn gereformeerde 
opvoeding een behoorlijke bijbelkennis heb meegekregen, al is 
dat dan ook vaak een kennis van wat er staat en niet een ver
staan van wat er gezegd wil zijn. De woorden zijn me vaak ver-
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trouwd, maar dat wil nog niet zeggen dat de bedoeling ervan me 
dan ook duidelijk is. 
De bijbel is voor mij een weerbarstig boek. Veel van het 
geschrevene begrijp ik niet. Met een verhaal als in Richteren 
verteld wordt kan ik niet uit de voeten. Ik lees ook echt niet 
elke dag in de bijbel. Maar die zit me toch wel zó in 't bloed, 
dat mij soms woorden of verhalen daaruit te binnen schieten, 
wanneer ik in het gewone leven ergens door geraakt word. Ik 
denk aan dat gebeuren tijdens de oorlog, toen de grüne polizei 
- in Gods naam geen hoofdletters - zeshonderd Joden langs ons 
huis dreef, kinderen, vrouwen, mannen, die in een razzia zo maar 
op straat waren opgepakt. Wij, mijn vrouw en ik, waren radeloos 
van haat. Toen hebben we psalm 79 gelezen, een wraaklied, en 
het was goed te horen en te ervaren dat we niet schuldig waren 
omdat we haatten, maar schuldig zouden zijn als we niet haatten 
wat daar onder onze ogen gebeurde. Dat was nieuw voor ons. 
Het gebeurt nogal eens, dat ik me op die manier aangesproken 
voel. Een jaar of twee geleden, denkende over de emancipatie 
van de vrouw, las ik weer eens het scheppingsverhaal - bekende 
kost voor iemand die in het Hersteld Verband is opgegroeid. 
Tot mijn intense verbazing las ik daar dat "de vrouw zag, dat 
de boom goed was om van te eten, en dat hij een lust was voor 
de ogen, ja, dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig 
te worden". De vroUl.û zag dat - dat was nog nooit tot me door
gedrongen. In onze cultuur ga je er immers zonder meer van uit 
dat de dorst naar kennis een typisch mannelijke zaak is. Als je 
je dan realiseert dat dit zo uit de overlevering is vastgelegd 
door een stelletje rabbi's> die als ballingen in Babel bij 
elkaar zaten, levend midden in een patriarchale cultuur, dan 
vraag je je af: Waar hebben ze dat vandaan gehaald? Die visie 
moet wel een openbaring voor hen zijn geweest, zoals het nu een 
openbaring was voor mij. 
Zo is er veel. Schitterend is die vraag aan Jona: Is uw toorn 
billijk ontstoken? Geen kwaad woord wordt er over gezegd dat 
hij nijdig is en zit te bouderen, maar hij moet wel zelf uit
maken of hij zijn reactie ook terecht vindt. Christus' uitspraak: 
Heb je vijanden lief, gaat in dezelfde richting. Dat je mensen 
als je vijanden beleeft met alle daarbij behorende negatieve 
gevoelens jegens hen, dat wordt niet veroordeeld, maar je moet 
ze desondanks wel tot hun recht laten komen. Ik achtmezelf en 
anderen niet verantwoordelijk voor de gevoelens of dromen die 
we hebben: ze zijn er, of we dat nu prettig vinden of niet, of 
we het goed vinden om er aan toe te geven of niet. Het is best 
begrijpelijk wanneer ik er de pest in heb als ik een stommiteit 
heb begaan of een nederlaag heb geleden, maar het is niet goed 
om anderen, bijvoorbeeld mijn vrouw of kinderen of onderge~ 
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schikten daarvan de dupe te laten worden. Wanneer ik merk dat ik 
afgunstig ben op een succes van een collega zal ik moeten erken
nen dat die afgunst in mij aanwezig is. Ik kan 't niet ·helpen 
dat ik dat gevoel heb - ik ben ook maar een mens - maar het doet 
onrecht aan een ander en daarom zal ik mijn gedrag er niet door 
mogen laten bepalen. 
Om het risico te vermijden dat dit een rechtvaardiging zou kun
nen lijken van de reactie van de zogenaamde verontruste Chris
tenen op de anti-discriminatiewet nog het volgende. De bewering: 
homofiele gevoelens mag je wel hebben, maar je mag er niet aan 
toegeven, dient als een vals getuigenis aan de kaak gesteld te 
worden. Immers, die gevoelens worden in die groep verkeerd 
geacht, in hun terminologie: zondig, want ze tasten de bestem
ming van de mens aan. Eerlijk zou het dus zijn om te zeggen: 
je kunt het misschien niet helpen dat je die gevoelens hebt, 
maar je moet ze wel afwijzen omdat ze, net als bijvoorbeeld 
afgunst, het leven schaden. Daarom is het een onwaarachtige 
schijntolerantie om te zeggen: je mag ze wel hebben, maar er 
niet aan toegeven. 

Toen ik nog geremd werd door de verhevenheid van de bijbel, 
waarmee ik was opgegroeid - denk aan het woord 'eerbiedig-
klonk een woord als 'Wie zijn leven zal willen behouden, zal 
het verliezen' me als een zeer religieuze uitspraak, waar ik 
weinig van begreep. Bij het naderbij komen van de bijbel als een 
boek waarin het gaat over de gewone realiteit van de mens, ging 
ik die woorden herkennen als de beschrijving van een verschrik
kelijke werkelijkheid. Mensen die tekort gekomen zijn aan 
liefde kunnen daar vanuit hun uitgehongerd zijn om schreeuwen; 
ze gaan die .eindeloos van de ander verlangen, zozeer dat ze 
daardoor er niet meer toe komen om zelf ook aandacht en warmte 
te geven aan anderen. Het gevolg is dat ze die anderen afstoten 
en zelf hoe langer hoe minder ontvangen. Het is zo ontzettend 
waar, zo constateerbaar dat wie niet heeft, van die zal genomen 
worden ook wat hij heeft. Ik geloof wel dat dit citaat ook 
slaat op een maatschappelijke werkelijkheid, maar wat ik hier 
naar voren breng lijkt me evenzeer geldig. 
Machtig is het verhaal waar Jesus vraagt: Wie zeggen de mensen 
dat ik ben? Het antwoord is gemakkelijk: sommigen dit, anderen 
dat. Er zijn allerlei opvattingen over hem in omloop. Maar dan 
volgt de vraag: En jullie, wie zeggen jullie dat ik ben? - Wat 
ik versta als: Wat ben ik nu eigenlijk voor jullie. Het is niet 
zo eenvoudig om op zo'n vraag in te gaan. Als mijn vrouw, een 
van de kinderen, een vriend mij vraagt: wat ben ik, beteken ik 
nu eigenlijk voor jou, dan is het niet zo simpel om daar vlot
weg op te reageren, dan moet je wel even goed naar jezelf 
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luisteren. In de groep van discipelen is het Petrus, die met 
een heel persoonlijke reactie komt: jij bent de Christus, de 
zoon van de levende God. Jesus spreekt hem daar dan ook heel 
persoonlijk bij zijn na~~ aan: Zalig ben jij, Simon bar Jona, 
want vlees en bloed hebben je dat niet geopenbaard. Dat is geen 
napraten van wat anderen gezegd hebben, dat komt helemaal uit 
jezelf, dat heb je van onze vader die in de hemelen is. Van 
Karel Deurloo hoor ik dat dit laatste een verwijzing is naar 
een verborgenheid, onnaspeurbaarheid, maar waarop je je wAl k 11 n~ 

verlaten. 
't Is een ellende om te zien wat daar in de christelijke over
levering van gemaakt is. Ons is vaak bijgebracht dat wij op onze 
beurt het antwoord van Petrus moeten geven. Het is me of ik 
Jesus dan min of meer verveeld en lichtelijk geïrriteerd het 
hoofd zie schudden en hoor zeggen: ja, dat zei Petrus, dat weet 
ik allang, maar dat vroeg ik helemaal niet. Ik vroeg: Wat 
beteken ik nu voor jou? En dan verwacht hij een ander antwoord, 
maar wel even persoonlijk van binnen uit komend. Als ik dan een 
heel ander antwoord geef dan Petrus krijg ik wellicht ook te 
horen: zalig ben je, 't is wel goed zo. 
Ter vergelijking. Feit is, dat ik Kleijs Kroon met al z1Jn 
eigen-aardigheden graag mag. Nou, vlees en bloed hebben me dat 
bepaald niet geopenbaard, dat komt heel ergens anders vandaan, 
maar 't is goed dat ~t zo is. Dat is dan wat aan mij is 
geopenbaard. Kijk, dat is wel iets anders dan wanneer ik me 
afvraag, wat er van Kleijs terecht zou zijn gekomen zonder 
Henriët naast en achter hem. Dat ik daar een hard hoofd in heb 
heeft niets te maken met openbaring, dat is een zaak van gewoon 
gezond verstand. Gelukkig was en is ze er. Wel geluk gewenst! 
Tenslotte. Misschien schrikt Kleijs zich naar als hij leest hoe 
ik met de bijbel omga. Het zij zo. Maar hij kan er niet aan 
ontkomen dat hij zelf aan mijn manier van naar de bijbel 
luisteren zijn steentje heeft bijgedragen. 
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Paulus in Duitsland 

VOOR KLEIJS KROON 

Ton Veerkamp, mede namens de redactie van 'Text und Kontexte' 

1. EEN DUITSE HERFST 

Begin oktober 1977 vond in Darmstadt een ontmoeting van europese 
christenen plaats. Ze wilden nadenken over de toekomst van de 
kerk in Europa. Aanleiding was het feit dat dertig jaar tevoren 
de Bruderrat der Evangelischen Kirche in Deutschland een duide
lijk woord over haar aandeel in de schuld aan het duitse 
fascisme gesproken had. 
In plaats van het evangelie te verkondigen had zij meegedaan aan 
de verspreiding van de ideologie der staatsverheerlijking 
verbonden met een star antikommunisme. Het woord van Darmstadt 
uit het jaar 1947 raakte al spoedig in vergetelheid. De 
Evangelische Kirche in Deutschland werd een sterke zuil van 
Adenauers Wirtschaftswunder-republiek; op alle beslissende 
punten ging ze overstag. 
- in plaats van tegen de herbewapening te protesteren, verzeker
de ze zich van een stuk invloed in het leger door een formeel 
verdrag met de staat: Militärseelsorgevertrag. Principieel 
verzet tegen de atoombewapening was evenmin te verwachten. Het 
'Heidelberger Wort' vond zowel het meedoen aan die atoombewa
pening als ook het verzet er tegen een christelijke mogelijk-
heid. In november 1981 werd dit standpunt nog eens herhaaîd. 
Zelfs het enige moedige woord van de EKD, het zogenaamde 
Ostdenkschrift waarin van de duitse regering werd geëist dat ze 
de oostgrenzen uit het verdrag van Potsdam maar moest accepteren 
kwam tot stand nadat het licht voor de ontspanningspolitiek 
op groen werd gezet. 

Tijdens het jaar 1977 werden drie vooraanstaande personen door 
RAF-guerillas vermoord; met hen vonden ook nog vijf andere 
ambtenaren de dood. Tijdens de conferentie van Darmstadt be
reikte het ontvoeringsdrama van Hans Martin Schleyer, president 
van de westduitse werkgeversorganisatie, zijn hoogtepunt. 
Iedereen die rang en naam had distantieerde zich van het geweld. 
Belijdenissen met de 'rechtsstaat' als object waren dagelijks 
te lezen. Ook de EKD wilde daar niet achterblijven. Ze publi
ceerde een verklaring waarin de catastrophale zin te lezen 
stond: "alleen een sterke staat kan een liberale staat zijn". 
Weliswaar waren de auteurs een beetje geschrokken van hun eigen 
woorden en modificeerden zij het woord 'sterk' ("op de eerste 
plaats de gemeenschappelijke overtuiging en de waardevoorstel
lingen van zijn burgers"), maar er werd ook van de "grenzen van 
de vrijheid" gesproken, die op "aanvaardbare wijze door wetge
ving en politionele bevoegdheden belichaamd worden". Zulke 
uitlatingen zijn in Duitsland levensgevaarlijk. Na de dood van 
Schleyer brak de duitse herfst los. Alles wat links was of 
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zelfs maar gewaagd had hier en daar critiek te uiten werd in 
de hoek van terroristen gezet. We kregen een klein voorproefje 
van wat ons te wachten staat wanneer deze staat werkelijk aan
leiding heeft beducht te zijn voor radikale oppositie. De RAF 
was nooit zo'n bedreiging. 

2."RÖMER DREIZEHN" 

Toen de duitse kerken in 1934 in Barmen een verzetslijn tegen 
de gelijkschakeling door de fascisten opwierpen, moesten ze ook 
iets over de verhouding kerk-staat zeggen. Dat gebeurde in de 
zogenaamde vijfde these van Barmen: "De Schrift zegt. ons dat de 
Staat op grond van een goddelijke aanwijzing (Anordnung) de 
opdracht heeft om, voorzover het menselijk inzicht en menselijk 
vermogen het toelaten, door bedreiging met en uitoefening van 
geweld in de nog niet verloste wereld waarin ook de kerk staat, 
voor recht en vrede te zorgen ... " De 'valse leer' wordt verwor
pen, volgens welke de staat "de enige en totale orde van het 
menselijk leven" moet worden en volgens welke de kerk ook 
staatsopgaven zou moeten of kunnen waarnemen. Gezien de onvoor
waardelijke staatsaanbidding van duits-lutherse kerken in het 
verleden is dit al een hele stap vooruit. De stelling laat 
volledig in het midden wat "recht en vrede" eigenlijk is en zo 
kan die these als een stuk propaganda voor de totalitarisme
theorie na de oorlog dienen: de kerk is dan tegen totalitarisme 
van rechts en links en dus voor de parlementaire democratie. Zo 
wordt Barmen onverhoeds een stuk apologie voor de Bondsrepu
bliek. Het probleem is dat ook Barmen geen afscheid neemt van de 
voorstelling dat de staat een goddelijk instelling is. Barmen 
zegt dan alleen maar dat we het met die goddelijke instelling 
niet overdrijven mogen. Na meer dan dertig jaar ervaring met de 
gematigde staat beginnen we langzaam te twijfelen aan de wijs
heid van die formulering. Theologen als Friedrich Wilhelm 
Marquardt en Peter Winzeler uiten deze twijfels ondertussen 
openlijk. 

Achter de staatfilosofie van de duitse kerken zit een interpre
tatie van een stuk uit de Romeinenbrief van Paulus. We hadden 
voor de conferentie van Darmstadt als tegengif tegen de 
terrorismeverklaring van de EKD een nieuwe vertaling van dit 
stuk voorbereid. We kon~en nog niet veel met Paulus beginnen 
maar we dachten dat we met een consequente vertaling al een 
heel stuk zouden opschieten om de staatsaanbidders (hoe 
gematigd ze ook zijn) de wind uit de zeilen te nemen. Er wordt 
vrijwel altijd zo vertaald: 
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mens moet zich onderwerpen aan de overheden~ 
die over hen gesteld zijn. Want er is geen overheid~ 
dan door God en die er zijn~ zijn door God Zd. 

Nu staat er hier drie keer het woordje hypo, onder; twee keer 
als voorzetsel, hypo theou, onder God; en een keer als voor
voegsel, hypotassein, onderschikken. Je kan (moet) dus zo 
vertalen: 

Iedere ziel ondePWorpen 
aan de machten boven haar staan 
want er is geen macht 
tenzij onder God 
en die er zijn 
zijn ondergeschikt aan God. 

Ingeleid wordt het hele stuk door een algemene zin: "word niet 
overwonnen onder{!) het kwaad maar overwin in het goede het 
kwade". Daar gaat het dus over en een voorbeeld - het 
voorbeeld! - is de omgang met de machten boven (hyper) je. En 
de manier waarop Paulus over die staat spreekt laat duidelijk 
zien, dat de staat voor hem tot de sfeer van het kwade behoort: 
toorn, wraak, vrees, zwaard zijn de woorden die hij gebruikt. 
Paulus schijnt een pleidooi te voeren voor een nuchtere omgang 
met die romeinse staat: niet met je kop door de muur maar in 
het goede dat kwaad overwinnen. 

Zover waren we gekomen. Maar die Paulus lag ons toch nog zwaar 
op de maag. En in Darmstadt hoefden we met Paulus nauwelijks 
aan te komen. Voor linkse christenen was Paulus een reactionair 
of ten minste een esoterische theoloog uit het jaar nul waar 
niet veel meer mee te beginnen was. We vroegen ons af: is er 
niemand die een beetje behoorlijk met Paulus om kon gaan? 

3. DUITSE IDEOLOGIE VOOR DE OECUMENE 

Paulus in Duitsland. Er bestaat een boek, geschreven door een 
zekere Friedrich Gogarten, in 1952 verschenen, met als {oer
duitse) titel: "Verhängnis und Hoffnung der Neuzeit". Dat boek 
speelde een grote rol in de debatten over de zogenaamde saecu
larisatie van de jaren zestig. Deze Gogarten had een tamelijk 
eenvoudige filosofie. God heeft de wereld verlost betekent: de 
wereld is niet langer de plaats waar we ons heil kunnen ver
werkelijken. Dat betekent twee dingen. Ten eerste heeft niets 
in deze wereld nog iets goddelijks, transcendents, sacraals; 
ten tweede de mens is radicaal vrij. Dat schijnt op het eerste 
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gezicht prachtig te z1Jn. Het is boerenbedrog. Want radicaal 
vrij is, wanneer we dat begrip op zijn inhoud afkappen, absoluut 
hol, een vacuum. Het is niets dan een andere uitdrukking voor 
het kleinburgerlijke, wanhopige nihilisme na de ondergang van de 
hoogburgerlijke cultuur in de eerste wereldoorlog. Het was 
"ondergang van het avondland" (Spengler) in de vorm van Theolo
gie. Gogarten maakte in de jaren twintig een hoop schuiten los. 
Zelfs Barth was enigszins onder de indruk, voelde zich echter 
niet op zijn gemak. Hij was zelf nog bezig zich van existentia
listisch bijwerk te bevrijden. In de Theologie van Gogarten is 
de mens vrij: hij moet het zelf maar uitzoeken, er is geen 
'wet'. Ja, maar •.. hoe kunnen we dan weten wat we moeten doen? 
Daar wist Gogarten wel raad op. Hij kwam met een paar "Schöp
fungsordnungen" aanzetten: Familie, Volk, Staat! Voelt U wel? 
De man was in het praktische leven fascist. Gods" Schöpfungs
ordnungen" waren toevallig(!) praktisch identiek met de 
maatschappijvoorstellingen van het duitse fascisme. Gogarten was 
niet de enige kleinburgerlijke Nihilist die in fascistisch 
vaarwater terecht kwam. Heidegger is een ander berucht voorbeeld. 
Alsof er niets gebeurd was, ging Gogarten na de oorlog door. 
Omdat Gods "Schöpfungsordnungen" door de geallieerden verboden 
werden, verdwenen ze uit zijn werk. Gogarten werd nog radikaler 
- autonomie, vrijheid, "Vergeschichlichung der Existenz". In de 
Adenauerrepubliek van de snelle economische groei zou bovendien 
iedere "Schöphungsordnung" een hinderlijke sta-in-de-weg 
geweest zijn. De mens moet binnen de geschiedenis verstandige 
beslissingen nemen en die vooral niet met heilsgeschiedenis 
verbinden. "Op die manier behoedt het geloof het aardse-wereld
lijke karakter van alle door mensen altijd weer te nemen 
historische beslissingen, terwijl dat geloof het definitieve 
karakter van de door God in zijn geschiedenis met de mens 
genomen beslissing bewaart". Zo, nu weten we het! Men zou ook, 
met Heer Bommel, kunnen toevoegen: "als men begrijpt, wat ik 
bedoel". Ik behoor niet tot die gelukkigen. De fascist en 
antisemiet Gogarten kwam niet op het idee dat God geen 
geschiedenis met 'de mens' heeft; hij heeft een geschiedenis met 
Israël en die geschiedenis bereikt in zijn geschiedenis met de 
Rabbi van Nazareth, die alleen maar als zoon van Israël Gods 
zoon is, een hoogtepunt, tenminste voor de ecclesia. Maar 
Israël komt bij Gogarten niet voor. Ik heb de bijbelcitaten in 
dit boekje geteld: uit het zogenaamde "oude Testament" 5 cita
ten; uit het "nieuwe" 218 citaten, van die 218 citaten stammen 
er 206 uit Paulus; alleen uit de Romeinenbrief (100) en de 
Galatenbrief (37) als 137! 
Het politieke misbruik van de leer van de rechtvaardiging uit 
het geloof buiten de werken van de wet is zelfs in Duitsla.~d 
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nergens opvallender dan bij Gogarten. Maar de man genoot groot 
· respect, niet alleen in Duitsland maar ook in de Oecumene, zelfs 
bij theologen als Arend van Leeuwen en Hans Hoekendijk, van wie 
ik veel geleerd heb. 

Dit is een staaltje "Paulus" in Duitsland. Het is natuurlijk in 
feite een stuk Marcion, de oeroude ke.tter die omstreeks het jaar 
150 de Tenacn wilde afschaffen en als bijbel alleen de grote 
brieven van Paulus en een bewerking van het Lukasevangelie wilde 
behouden. Dat heeft natuurlijk consequenties. Uit messiaans ge
loof aan en hoop op bevrijding wordt zo een mysterieuze verlos
singsreligie. In de praktijk heeft Marcion het altijd gewonnen, 
niet alleen in Duitsland. Het duitse lutheranisme was echter 
meer dan alle andere richtingen van de reformatie voor dat 
ketterse virus bevattelijk. In de Jaren zestig en zeventig van 
onze eeuw werd door conservatief-staatsgezinde protestanten deze 
duitse Paulus tegen socialistische christenen in het veld ge
voerd. De Paulus van mensen als Gogarten diende als knuppel tegen 
degenen die over bevrijding nadachten. "Zoals destijds de duitse 
christenen (tot wie Gogarten behoorde!) nationaal-socialisme 
identificeerden, zo wordt nu christendom en socialisme identiek 
gezet; zoals de kerk destijds tegen het een protesteerde, pro
testeert ze nu tegen het ander .•. " zo zou je de argumentatie van 
de officiële kerk kunnen samenvatten. Vergeten daarbij is dat 
het protest toentertijd formeel was: er werd gezegd, dat je 
nationaal-socialisme en christendom niet met,elkaar mocht ver
eenzelvigen, omdat de kerk maar één Heer heeft. Er werd nooit 
bij gezegd waarom fascisme en messiaans geloof inhoudelijk water 
en vuur zijn. Met Barmen kon je alle kanten op en zo ging de 
EKD met Barmen de kant van de Berufsverbote op. En dat zou 
allemaal al heel duidelijk bij Paulus hebben gestaan .•. 

4. ZINNIGE WOORDEN OVER PAULUS 

We vroegen ons dus in Darmstadt af hoe we met Paulus zinnig 
zouden kunnen omgaan, wie er over Paulus zinnige woorden zou 
kunnen zeggen. Onze collega Jaap van Zwieten de Blom zei: "Ik 
ken in Amsterdam een dominee die zijn hele leven lang met 
Paulus bezig geweest is. Die zou ons wel eens verder kunnen 
helpen". 

En zo zijn we bij Kleijs Kroon. April 1978 kwam hij naar Duits
land. Een weekend lang ruimde hij voor ongeveer twintig mensen 
een hele hoop rommel weg, zodat de "joodse en messiaanse predi
ker Paulus" tevoorschijn kwam. Natuurlijk staat het gietijzeren 
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standbeeld van de duitse Paulus-Marcion nog overeind. Maar 
een paar mensen beginnen te begrijpen dat dat niets met die 
messiaanse prediker te maken heeft. Dank zij Kleijs Kroon. 

Lang zal hij leven. En zolang hij leeft en zijn gezondheid 
het toelaat, zullen we hem nog niet met rust laten. Zijn wijs
heid hebben we bij de strijd tegen Paulus in Duitsland hard 
nodig. 
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De Oohelet-vertaling 

Pius Drijvers 

Vijf en twintig jaar geleden - in 1957 - verscheen van de hand 
van Ds. Kroon een vertaling van het boek Prediker, die hij samen 
met Jan Wit gemaakt had. De vertaling stond samen met het_ 
Hooglied in één boekje, onder de titel 'Sterk als de dood'. De 
ondertitel luidde: 'fragmenten uit Hooglied en Prediker'. 
Qohelet werd door hen blijkbaar niet helemaal vertaald, bijna 
éénderde van de tekst is niet opgenomen. Als ik kijk welke 
stukken niet vertaald zijn, valt mij op dat behalve begin en 
slot (1,1 en 12,8-13) en een serie losse spreuken (6,7-12) 
twee grote fragmenten onvertaald zijn gebleven. Beide fragmenten 
spreken over de sociale toestanden en misstanden in Qohelet's 
dagen (8,1-15 en 9,13 - 11,6). Woorden als 'koning', 'armen', 
'slaven' en 'notabelen' spelen in deze verzen een belangrijke 
rol. Wat Qohelet in deze passages precies wil zeggen, is niet 
steeds even duidelijk, omdat we de draagwijdte die allerlei 
woorden in de toenmalige sociale contekst hadden, niet steeds 
kunnen achterhalen. Toch zijn juist deze passages in onze 
dagen - meer dan in 1957? - intrigerend genoeg om er aandacht 
aan te besteden. Zijn ze toen niet vertaald omdat ze duister en 
dus moeilijk vertaalbaar waren? Of is er een uitdaging blijven 
liggen? 

Dagenlang ben ik weer bezig geweest met de vertaling van Kroon
Wit. Een boeiende bezigheid. Want hun vertaling is zonder meer 
'sterk' te noemen. Ze is ontdaan van allerlei te vanzelfspreken
de, afgesleten woorden, tenminste soms, zoals ik verderop nog 
aan zal geven. Het Nederlands is fris en direct. Je voelt ook 
dat de vertalers in de huid van Qohelet zijn gekropen. Waar
schijnlijk voelde Kroon zich verwant aan Qohelet, ook een 
buitenbeentje, niet in een precieze klasse te vangen, kritisch, 
onthutsend direct. en concreet, die zijn weg ging zonder zich 
de pas te laten afsnijden door conventies en verwachtingen. Toen 
ik ruim tien jaar na Kroon Qohelet ging vertalen, samen met de 
dichter-vertaler Pé Hawinkels, was, naast de Statenvertaling, 
zijn boekje de Nederlandse vertaling die me het meest ver
blijdde. Het was vaak inspirerend ernaar te luisteren omdat het 
taalgebruik zuiver was en de inhoud flitsend naar voren kwam. 

Ds. Kroon doorbrak de gewoonte om bepaalde dierbare zegswijzen 
toch maar te handhaven. Ik denk dat hij dat deed omwille van 
duidelijkheid en eerlijkheid, in de hoop zó de inhoud van 
Qohelet beter te kunnen overdragen. Het oude 'ijdelheid der 
ijdelheden' werd: 'ijler dan ijl, ijler dan ijl, alles is 
damp', een goede poging om de zinsnede waarin het Hebreeuwse 
'hbl' een grote rol speelt, weer te geven. Het woordje 'damp' 
komt tot mijn vreugde nog enkele keren in de vertaling terug. 
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Het staat dan ook heel dicht bij 'hbl', 'wolkje lucht'. Wel is 
het jammer dat 'hbl', een kernwoord van Qohelet, niet conse
quenter met dezelfde Nederlandse woordgroep vertaald is; het is 
nu vaak niet terug te vinden. 

Erg mooi vind ik in 1,14 (en nog enkele keren) de uitdrukking 
'weiden van wind'. Meestal vertaalt men 'najagen van wind', 
maar Kroon ging blijkbaar terug naar de oorsprong van het 
Hebreeuwse woord 'r'h' en dat typeert hem. Hij ziet in het 
woord 'weiden' de zorg en toewijding die de Israëliet vanhuisuit 
kende met betrekking tot de kudde. 'Weiden van wind' noemt 
Qohelet het als mensen al hun zorg richten op iets wat ver
vliegt. 
In 3, 11 ben ik blij met de vertaling van ''oolaam': Hij gaf in 
hun harten 'het verlangen naar de verte', waar Hawinkels en ik 
vertaald hebben: 'de mensen heeft hij meer tijd en duur inge
geven dan hun hart bevatten kan'. Beide vertalingen verstaan 
de Hebreeuwse woorden op dezelfde wijze en dat is bijzonder 
prettig als het over zo'n belangrijk onderdeel van de tekst 
gaat. Eveneens interpreteren wij op dezelfde wijze 7,14 en ook 
dat vers raakt heel wezenlijk het gelovig zoeken van Qohelet: 
Kroon-Wit vertalen: 'God wil niet dat een mens zijn bedoeling 
zal ontdekken', terwijl Hawinkels en ik vertalen: 'dit is Gods 
opzet: hij wil niet dat de mens hem doorgrondt'. In 7,29 - een 
tekst waar ik nog op terugkom - hebben we allebei het woordje 
'verzinnen'. Wellicht hebben Hawinkels en ik het van Kroon-Wit 
overgenomen. Dit woordje is in ieder geval trefzeker. Het 
opnieuw lezen van Kroon's vertaling liet me zien hoe dicht 
onze interpretaties van Qohelet's denken en geloven bij elkaar 
komen. 

Graag geef ik een voorbeeldje uit de vertaling Kroon-Wit om te 
laten zien hoe poëtisch hun vertaling vaak is. 

Opnieuw heb ik onder de zon gezien: 
niet altijd winnen de snelsten de wedloop, 
niet altijd winnen de dappersten de oorlog. 
Zo is ook het brood niet steeds voor de wijzen 
of de rijkdom voor de verstandigen 
of het aanzien voor de deskundigen. 
Tijd en toeval treft eenieder 
en de mens weet niet wanneer. 
Zoals vissen worden gevangen 
in een verraderlijk net 
en vogels in een strik, 
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zo worden de kinderen der mensen 
in het fatale uur gestrikt, 
als het plotseling op hen valt. 
9,11-12 

Wat is het verschil tussen de vertaling van Kroon-Wit en die 
van Hawinkels en mij? Ik denk dat Hawinkels en ik met meer 
nadruk geprobeerd hebben bij het vertalen ook de nuances van 
Hebreeuwse woorden en zegswijzen in het Nederlands 'om te 
talen'. Wij hebben dus meer geïnterpreteerd. Dat is uiteraard 
een hachelijke zaak en kan nooit definitief zijn. In dit 
verband viel het mij bij lezing van de vertaling van Kroon op 
dat verschillende woorden die voor Qohelet van groot belang 
zijn, soms ongenuanceerd worden weergegeven. In 2,12-19 komt 
zevenmaal de stam 'chkm' voor, door Kroon iedere keer vertaald 
met 'wijs' of 'wijsheid', terwijl het Hebreeuwse woord m.i. 
allerlei nuances kent die in de vertaling, vanuit de contekst, 
weergegeven zouden kunnen worden. Anderzijds staat er in de 
vertaling van 2,12-19 ook zeven keer steevast het woordje 
'dwaas' of 'dwaasheid', maar nu staan er in het Hebreeuws 
verschillende woorden, namelijk één keer 'hll', twee keer 
'skl' en vier keer 'ksl'. De eigen nuances van ieder van deze 
drie woorden zijn in de vertaling niet doorgekomen en dat maakt 
de weergave wat vlak. Wij hebben in onze vertaling wel gepro
beerd 'wijs' en 'dwaas' te nuanceren. 'Wijsheid' en 'verstan
dig' staan tegenover 'onverstand - lichtzinnigheid - leeghoofd 
- losbol - warhoofd'. Ook in 7,4-9 zijn de telkens weer 
opdravende 'wijzen' en 'dwazen' van Kroon in onze vertaling 
geworden: 'bezonnen, verstandig en wijs' aan de ene kant en 
'leeghoofd, losbol, aansteller' aan de andere kant. 

Bij herlezing van de vertaling Kroon-Wit wordt het duidelijk 
dat zij nog niet op de hoogte waren - en ze konden dat toen nog 
nauwelijks - van vergelijkende studies tussen het Hebreeuws uit 
de tijd van Qohelet en het Ugaritisch, studies die met name 
door Dahood en ten onzent door Blommerde bekendheid kregen. 
Kennisname van deze studies zou veel moeilijke passages of 
duistere woorden en vormen verhelderd hebben. Voor insiders 
verwijs ik naar 2,25 (buiten Hem om); 3,12 (er op uit zijn); 
4,8 (eten uit mijn mond sparen); 4,14 (moederschoot); 5,5 
(priester); 12,2 (mét de regen). 
Ik vind het ook jammer dat in het zeer mooie en door hen ook 
krachtig vertaalde slotlied 12,1-7 de Hebreeuwse uitdrukking 
''d 'sjr' die voorkomt in de verzen 1, 2 en 6, niet vertaald 
is. De uitdrukking heeft iets van een refrein en wij vertaalden 
driemaal 'maar al te gauw .... '. 
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Eerlijkheidshalve moet ik vertellen dat ik bij het weer in 
handen nemen van de Qohelet-vertaling van Kroon, eerst ben gaan 
kijken naar de passage over de vrouw in 7,26-29. De laatste 
tijd krijg ik namelijk het vermoeden dat er in deze tekst wat 
anders staat dan wat wij er gewoonlijk in verstaan hebben, Of 
beter gezegd: we wisten met deze verzen niet goed raad. De 
rabbijnse exegese (zou de feministische theologie deze bron nog 
niet ontdekt hebben?) heeft mij een nieuw zicht op deze verzen 
geopend, met name door publicaties van A. Abécassis en door 
contacten met P. Schilling. Qohelet zou in deze verzen zeggen: 
in de verwarring van mijn tijd is het moeilijk om tot juist in
zicht te komen over de weg die naar geluk leidt; en,helaas, er 
is met name geen vrouw te vinden. Juist de vrouw - dat is de 
lijn van het bijbelse denken - zou met haar woord, van binnen 
uit, de geschiedenis open moeten breken. De man die bezig is 
zijn messiaanse taak te vervullen door eenheid te stichten en 
harmonie te brengen, kan verdwalen in zijn bezigheden. De vrouw 
moet hem aanvullen door richting te geven. Met haar woord moet 
zij door de man heenga.an ('nqb' Gen 1,27). Haar wezen is het de 
toekomst van de man te zijn ('ngb' Gen 2,18). Qohelet beklaagt 
zich dat er in zijn tijd geen vrouwen zijn die haar taak als 
inspiratie en correctie van de man in het messiaaase proces op 
zich nemen. Hij ziet alleen maar vrouwen die beneden haar waar
digheid blijven en die daarom gevaarlijk zijn, want ze brengen 
de man niet thuis in Gods heilsplan, maar verstrikken hem in 
menselijke relaties. Qohelet vindt het de ellende van zijn dagen 
dat er geen vrouwen zijn die 'geest dragen' en hij zegt: 'bit
terder dan de dood is de vrouw, als zij (in plaats van haar ei
gen taak als 'spreekster van het woord' op te nemen) een valkuil 
wordt, als haar hart een net is en haar handen boeien'. Ik denk 
dat Hawinkels en ik de tekst zo niet begrepen hebben en Kroon
Wit evenmin. Als zij deze rabbijnse interpretatie zouden willen 
volgen, zouden zij hun tekst lichtelijk kunnen wijzigen: zij 
zouden het Hebreeuws nog preciezer op de voet moeten volgen. 
Ik zou de vertaling van Hawinkels en mij indringender moeten 
herzien, omdat onze vertaling een meer interpreterend karakter 
heeft. Er blijft dus werk aan de winkel. Intussen heeft de 
vertaling van Kroon al veel goed kunnen doen voor zoekende 
bijbellezers en kan iedere nieuwe vertaler er inspiratie uit 
blijven putten. 
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Doperse trekken van Kleijs Kroon 

Kees van Duin 

Juni 1940. Het ondermaatse ventje van twaalf jaar was zojuist 
geslaagd voor zijn toelatingsexamen voor het gymnasium. Op de 
'zaal', het onderkomen van het 'Hersteld Verband' in Noordwijk, 
was op die door de weekse middag vermoedelijk iets als een 
bazar aan de gang. Ook de dominee liep er te zijn. De lange 
magere man gaat op zijn hurken zitten en neemt het ventje 
tussen zijn hoge, benige knieën. "Weet je dat je nu ook dominee 
kunt worden?" 
Een paar dagen later krijgt de aankomende gymnasiast een bijbel
tje van zijn pastor: "Ter herinnering aan je toelatingsexamen 
v.h. Gymnasium te Leiden. Juni 1940". Onder de handtekening, 
K.H. Kroon, nog: 2 Tim 3: 1-5; 12-17. Op de volgende bladzij in 
kapitalen met vaste hand geschreven het SYMBOLVM FIDEI: CREDO IN 
DEVM etc. Waarschijnlijk het eerste Latijn dat de toekomstige 
theologie-student onder ogen kreeg. 
Ligt daar het oorsprongsmoment van mijn theologie-studie? Dat 
zou ik niet durven zeggen. Maar wel ligt dat in de hele geeste
lijke atmosfeer van het Hersteld Verband, waarin wij, de 
generatie die al bewust de fusie in 1946 met de Hervormde Kerk 
meemaakte, in de jaren daarvoor geleefd hadden. En daarvan was 
Kroon in de tijd dat hij de Hersteld Verband-gemeente Leiden/ 
Noordwijk diende de prominente representant. Maar - en daar gaat 
het hier in de eerste plaats om - ligt daar, in het Hersteld 
Verband van Kroon en de anderen, de oorsprongsplaats van mijn 
latere besluit het predikantschap in de Hervormde Kerk op te 
geven terwille van een plaats in de Doopsgezinde Broederschap? 
Hoeveel heeft, afgezien van latere invloeden, - K.H.Miskotte in 
Leiden! - en uiteraard de eigen ontwikkeling, het Hersteld 
Verband in het algemeen en Kroon in het bijzonder aan deze 
uitkomst bijgedragen? Nog verder toegespitst: Welke doperse 
trekken vertoonde en vertoont Kleijs Kroon? 

In het kerkzaaltje bovengenoemd stonden honderd stoelen en een 
katheder. Mijn vader, naast Kerkeraadslid en organist ook 
koster en huisbaas van de gemeente, kon er niet onder uit: Voor 
Kroon, toch al "hooger dan al het volk, van zijnen schouder en 
opwaarts", moest een royaal podium getimmerd worden, zodat de 
katheder nog ruim een halve meter de hoogte in ging. Een 
weinig dopers trekje! 
Maar dan op de katechisatie. Niks geen Heidelbergse Catechismus 
of andere boeken met een voorgekookte leer, de Schrift kwam daar 
op tafel. Kroon was zelf op avontuur in de boeken van het Oude 
en Nieuwe Testament en daaraan wilde hij ook ons laten deelne
men. Achteraf zeg ik, hij had veel weg van die bijbelstudenten 
in het Zürich van Zwingli, waaruit de eerste doperse gemeente 
zou voortkomen. Zo ongeveer alles moest herijkt, herzien of op 
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de helling in het zich als nieuw manifesterende licht van de 
Schrift. Op de preekstoel kreeg dit avontuur in Schriftland de 
vorm van zorgvuldig bij elkaar gezochte lezingen: program van 
een ontdekkingsreis waarva.~ de preek dan vervolgens verslag 
deed. Nee, dat zeg ik niet goed: het was meer een ontdekkings
reis waarop de preek de gemeente vervolgens wilde meenemen en 
waarop zich vaak ook voor de prediker onverwachte vergezichten 
en zijpaden voordeden. 

Ik preekte later eens op beroep in een doopsgezinde gemeente. 
Aan een kerkeraadslid uit mijn eigen gemeente dat mee was 
gegaan werd gevraagd of die dominee altijd zoveel uit de bijbel 
las. Een weinig doperse vraag! Het antwoord van het kerkeraads
lid laat ik hier weg. Maar ik ben blijkbaar geestelijk erfelijk 
belast. In ieder geval, meer dan de stellers van deze vraag 
gaf en geeft Kroon blijk van een oerdoperse houding. Kroons 
verhouding tot de bijbel lijkt mij zijn belangrijkste doperse 
kenmerk. Ik kom er nog op terug nadat ik eerst enkele andere 
punten ben langs gegaan. 

Het meest spectaculaire daarvan is waarschijnlijk de moeite die 
hij heeft met de kinderdoop. Van de hervormde theologen die, al 
of niet van Hersteld Verband-afkomst, reageerden op mijn 
overgang, in 1958, naar de Doopsgezinde Broederschap, was Kroon 
degene die het meeste begrip toonde en er het duidelijkst 
persoonlijk bij betrokken was. Wie afziet van de kinderdoop 
houdt zich verdacht dicht op in de buurt van de dopers, pleit
bezorgers van het herstel van de nieuwtestamentische gemeente, 
de vrije kerk om dat woord e.en keer te gebruiken, niet alleen 
vrij in de zin van niet-onder, maar ook vrij in de zin van 
niet-boven de staat. Het juiste voorzetsel is moeilijk te vin
den. Laten we het een eschatologisch voorzetsel noemen. Volgens 
de doperse visie zou 'in plaats van' nog het meest in aanmer
king komen. Bij Kroon meen ik een zekere voorkeur te bespeuren 
voor het barthiaanse 'naast'. Hoe het ook zij, ik wijt de 
bevreemding die mij, toen onbewust, voortdurend beving tijdens 
de kerkgeschiedenis-colleges van Bakhuizen van den Brink aan 
mijn Hersteld Verband-achtergrond en de toon daarin ten onzent 
gezet door Kroon. Die colleges gingen bij voorkeur over de 
Reformatie-tijd, zowel in het Lutherse als in het Calvinistische 
kamp. Ik herkende die reformatie met haar machtspolitieke 
aspecten en haar streven in zoveel mogelijk gebieden heersende 
kerk te worden niet als mijn geschiedenis, d.w.z. als de 
geschiedenis van de gemeente van Christus. Pas achteraf heb ik 
begrepen dat mijn onbegrip voortgekomen was uit het ontbreken 
van de kategorie 'heersende kerk' in mijn door het Hersteld 
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Verband gevormde denkraam Dat het Hersteld Verband die kate
gorie had afgevoerd was geen van de nood der kleinheid een deugd 
maken, maar naar mijn gevoel een principiële beslissing, zij het 
wellicht niet geheel bewust genomen. Als dit gevoel juist is, 
was het Hersteld Verband op weg om dopers t.e worden. En Kroon 
liep niet achteraan of in het midden. Het zou de moeite lonen 
rustiger en uitvoeriger na te gaan wat de door hem verfoeide 
christendommelijkheid precies te maken heeft met constantinisme. 

Dat Kroon niet behoort tot de lieden die iedere avond hun bureau 
schoon hebben, is wel algemeen bekend. De conclusie echter dat 
we in hem met een typische chaoticus, het tegendeel van een 
systematicus, te maken zouden hebben, is daarom nog niet logisch. 
Toch is het opmerkelijk dat hij zich weinig, althans in de zin 
van productie, met systematische theologie heeft beziggehouden. 
Vrijwel al zijn productiviteit, mondeling of schriftelijk, ligt 
in de sfeer van de bijbeluitleg. Het in kaart brengen van heL 
verkende terrein was blijkbaar niet de taak van deze ontdek
kingsreiziger. Hiermee is niet bedoeld het pionieren en de 
stijl van Kroon aan te voeren ter verklaring van dit ontbreken 
van dogmatische productie. Ik signaleer hier alleen een opval
lende gelijkenis met het doperdom dat het op dit terrein ook 
duidelijk laat afweten. 

Tenslotte terug naar het hoofdpunt. Kroon en de bijbel. 
Is het toevallig dat hij zeer uitvoerig en diepgaand heeft ge
studeerd in de Openbaring van Johannes, het boek dat bij Luther 
zeer laag genoteerd, maar bij de Schwärmer in hoog aanzien stond? 
Ook hier hoµdt hij zich verdacht dicht in de buurt van de 
dopers op! Helemaal als je de congenialiteit van zijn commentaar 
in aanmerking neemt. Momenteel is hij daarin meer dopers dan de 
meeste dopers. Dat is evenwel in dit verband niet het belang
rijkste. Als dopers zou ik vooral zijn wijze van omgaan met de 
Schrift willen typeren. Wat bedoel ik? Het tegendeel van funda
mentalisme? Ja, zoiets. Uit de tekst uit 2 Tim 3 die hij in 
1940 in het bijbeltje schreef zou je op het eerste gezicht het 
tegendeel kunnen concluderen: "Al de Schrift is van God inge
geven ... " Maar dat is schijn. 
Wat gebeurt er als iemand het fundamentalisme kwijtraakt? Bijna 
dezelfde vraag: wat gebeurt er als iemand met liefde en eerbied 
voor de Heilige Schrift vervuld wordt? 
Hij krij_gt geestverwanten in het verleden. Abraham, Mozes, 
David, Jeremia, Jesus, Paulus. Hij komt te leven in de histo
rische ruimte van de geloofsgemeenschap, een nieuw universum. 
Met geschiedenis, en met toekomst. Hij neemt zijn katechisanten 
en gemeenteleden mee die ruimte in. Dat is het geschenk aan wie 
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ervan afziet - ervan afgebracht is? - de autoriteit van de 
bijbel als Gods Woord te poneren. 
Wie de autoriteit van de bijbel als Gods Woord poneert berooft 
zichzelf van verleden en toekomst. Hij maakt zich eenzaam in het 
heden. Immers, in wezen stelt hij zich boven de Schrift en 
maakt hij de getuigen dienstbaar aan zijn zaak en standpunt. 
Standpunt. Daar zit geen perspectief, geen toekomst in. In de 
vrieskou van de eeuwige waarheid is alle leven en beweging 
gestold. 
Het fundamentalisme is een typisch tyrannieke habitus, die past 
bij constantinische ideeën omtrent kerk-zijn. Bij heersende 
instanties die geschiedenis willen maken en zich daardoor juist 
daarvan beroven. Wie de erfenis claimt, krijgt die juist niet. 
Voor zulken als Kroon is bijbelstudie niet de wijze waarop ze 
hopelijk eens de waarheid zullen ontdekken, maar de wijze 
waarop ze in het universum van de Schrift leven en voortgaan 
van de ene ontdekking naar de andere, van het ene gesprek met 
de vorigen naar het andere. Ik noem dat een doperse wijze van 
omgang met de bijbel. Zij is met alle respect voor de vorigen 
vrij. Zij verbindt mensen met elkaar, niet alleen in de ruimte, 
maar ook in de tijd, tot de gemeenschap van hen die naar een 
beter vaderland verlangen, uitgeleid en uitleiders uit het 
diensthuis van het fundamentalisme. 

Dit opstel, maar vooral het laatste stuk, is tastenderwijs 
geschreven. Ik neem aan dat dat in een werkschrift mag. En 
zeker als het over Kroon gaat; 
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Kleijs Kroon als pastor 

Wim AUngs 

"De meeste kerkgangers geloven niet zozeer in een hiernamaals 
maar in een hierna-nogmaals". Hoeveel gevleugelde woorden van 
Kroon ik mij ook herinner, met de anecdotes die de redactie mij 
als bijdrage voor dit feestschrift vraagt zou hem schromelijk 
worden tekort gedaan. Dankbaarheid ben ik Kroon verschuldigd, 
want toen ik volstrekt alleen stond was één roep voldoende om 
op hem te leunen. "Vandaag is Jesus een beetje gestorven", zei 
hij aan het graf van mijn vader; voor het eerst werd de man 
waarvan ik zo zielsveel houd, recht gedaan. 
Kroon, die theologie studeerde aan de Vrije Universiteit van 
Amsterdam en de Rijksuniversiteit te Utrecht deed in 1931, 27 jaar 
oud, het candidaatsexamen. "Hij diende de Gereformeerde Kerken 
in Hersteld Verband". In Amersfoort, waar ik dat zelfde jaar 
werd geboren, kwam hij dus menigmaal naar het kleine kerkje aan 
de Kapelweg waar mijn vader mij wekelijks stalde pal achter de 
banken waar ouderlingen en diakenen plaatsnamen. Geborgen voelde 
ik mij pas wanneer dominee naar de preekstoel was begeleid en 
mijn vader v66r mij plaatsnam. 
(Dominees, dragen die eigenlijk nog een toga, zodat wanneer zij 
hun armen spreiden, daar op de kansel een adelaar staat die je 
- wanneer God dat wil - met enkele slagen voert tot voor Zijn 
machtige troon?). Dat die slang niet had gesproken leerde je al 
jong. Niettemin was de wereld vol verschrikkingen, ook wie door 
God werd liefgehad kon in een leeuwenkuil belanden; en in het 
oude huis aan de gracht, waar drie verdiepingen hoog je bed op 
de reusachtige zolder stond, droomde je steeds opnieuw dat je 
werd gegrepen net vóór je onder aan de trap hijgend bij de 
gesloten deur was aangekomen. Logisch, want Satan met zijn 
zwarte vlerken kon vliegen terwijl jij halsbrekend alle treden 
had te gaan. Wat een zegen elke dag wanneer 's morgens, als heel 
het huis nog boordevol stilte was, de vogels onder het pannendak 
met veel rumoer vertelden dat het gedaan was met de nacht. 
Elke zondag was er na de kerk bij Opoe rijstetaart, geel-gekleurd 
van ei en citroen. Bij het flesje Perl lag voor elk kind een 
vierkante stuiver. Nu, meer dan een leeftijd later, kan ik die 
glimmende schat pas echt waarderen. Want voor die zondagen 
moest een week lang gespaard worden, weduwen hadden recht op 
niets, wie zo stom was zijn man te verliezen aan de spaanse 
grtep, kon gaan naaien of een werkhuis zoeken. (Op 28-jarige 
leeftijd was zij achtergebleven met drie kinderen waarvan er 
één dank zij een verboden, ketterse liefde in een gesticht te 
Ermelo belandde, een ander door een val voor het leven verminkt 
werd; maar de kleinkinderen van de ene gezonde zoon weten 
gelukkig van niets). Op 6 december stond er voor ieder een bruin 
papieren zak op tafel, de lekkernijen staken er boven uit, 
suikeren beesten, een Jaffa, een letter, pepernoten en een 
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kleurboekje. "Die zakken stonden hier vanmorgen", veel woorden 
maakte zij er niet aan vuil. Een warm huis, met gaslampen die 
suizend aanwezig waren, als je kwam spelde zij de krant of de 
bijbel. Zij bad voor het eten, niet hardop zoals thuis, maar 
stil voor zich uit, in een kerk kwam zij nooit. Een dominee 
kwam niet over de vloer, zij had van God voldoende gekregen om 
over na te denken en Godzijdank dacht mijn vader daar net- zo 
over, want ik kan me niet herinneren dat er ná de kerk ooit over 
de preek gesproken werd. Elk kleinkind kreeg op zijn zesde 
verjaardag een cadeau, niet zo maar iets, maar een geschenk dat 
geen kind op zijn cadeaulijst zou durven zetten. Een oude broer 
had een vliegende hollander gekregen en zus een kinderwagen, ik 
heb nog een foto waarop zij, beeldschoon, met zwart loshangend 
haar, naast de wagen staat waarvoor je nu bij een antiquai'r goud 
moet neertellen. Als jongste wist ik lang van tevoren wat je te 
wachten stond, ik had - zonder er écht in te geloven - wel eens 
een visje uitgegooid, en de dag dat ik zes werd ging ik mij, met 
steken in de zij van het lopen, melden. "Dag jongen, 't is toch 
geen zondag?", of zij van niets wist, maar in de voorkamer stond 
een autoped op witte luchtbanden, brandweerrood en compleet met 
een bel. Ik moest er meteen op weg, heel de stad door naar huis, 
alle mensen keken je na. "Dag duivelsjong, uitkijken", riep zij 
aan de deur, want soms kwam er wel eens een paard en wagen 
voorbij. 
Wanneer er weer voldoende stuivers en vierduiten waren gespaard, 
reisde zij met een rieten karbies naar haar dochter in Ermelo. 
Nooit was zij ziek, wie leeft voor een ander heeft daar geen 
tijd voor; haar tanden trok zij zelf, een doktèr heeft zij 
nooit gezien, die kwam toen zij 84 was, maar toen was het al te 
laat. "Breng de kinderen toch weg, de Duitsers komen", was het 
laatste dat zij zei. Maar de Duitsers waren er al en die zouden 
nog jaren blijven. 

Mijn vader. Vogels, honden, paarden, bloemen, een kikker op 
een blad, een pauw met al zijn veren, een tafel, doofpot, test 
met vuur, het leven van alledag, twee barse agenten die een 
dronken man opbrengen, een meisje (het zusje?) dat haar bord 
schoon likt, een jongen met een reusachtig brood, een schets
boek vol van een lagere-school jongen. Het is heel wat om een 
moeder te hebben die weet wat je wilt, omdat zij ziet waarvan je 
bezeten bent. Schilder zou je willen worden, dus mag je - de 
oudste, de gezondste van de drie - naar de ambachtsschool om 
daar het verven te leren. (Ook het in grijs karton gebonden 
getuigschrift neem ik na het sterven mee uit het ouderlijk huis. 
Met het diploma van de Burger-Avondschool - louter achten - zit 
heel de erfenis in een bruinen zak met wapen: Wasserij Burger, 

50 



Zeist, Hofleverancier, staat er op, bedenk zoiets maar eens). 
Met zulke cijfers vond je wel een baas voor wie je twaalf uur 
per dag de kwast mocht hanteren. En 's avonds wéér naar school, 
bijlerend wat niet werd onderwezen. Inmiddels toegetreden tot 
de SDAP, op staande voet ontslagen, een seintje naar alle 
patroons, een rooie, daar is geen werk voor. Een baan op het 
kolenbureau. In 1914 geslaagd voor de Akte van Bekwaamheid voor 
huis- en schoolonderwijs in het handtekenen. Maar wanneer het 
verzoek van de ambachtsschool komt "om alhier de plaats vaa 
onderwijzer in te nemen tegen een vergoeding per week van acht
tien gulden" is aan de mobilisatie niet meer te ontkomen. 
Gehuwd, het eerste kind, kiezen voor het gezin, zoeken maar niet 
bereid concessies te doen. Voor iemand die méér wil dan de nood
gedwongen korte opleiding blijft één weg open: die van de zelf
studie. Lezen, lezen, lezen. Boeken, steeds meer, kasten vol, 
maar een leven lang de teleurstelling van werken over kunst 
waarvoor zo lang gespaard is maar die in een taal zijn geschre
ven die je niet kan lezen. Een wereldtaal zou er moeten zijn, 
dus Esperanto leren, je gelooft er in zoals je in die tijd 
zoveel gelooft. Elke dag een kaartje met tien nieuwe woorden in 
je zak. zo leer je in twee jaar teksten vertalen, heel de wereld 
staat open, correspondentie met Russen en Chinezen, met Polen en 
Italianen, met kameraden in dozijnen landen, en de internationale 
zal morgen heersen op aard. Lezen, artikelen uitknippen en 
overschrijven, schriften vol, al leer je daarmee de vreemde 
woorden niet uitspreken. En bij dat alles verbeten schilderen, 
driftig penselend, nerveus de tubes uitknijpend, de handen 
schoonvegend aan een gestreepte doek, een stuk van een oude 
pyama. Dikwijls breekt hij gedeprimeerd een paneel in stukken, 
stookt de kachel er roodgloeiend mee op. Zijn vrouw duwt de 
kinderen naar buiten en hij blijft aan tafel, schrijvend, ver
beten zoekend naar woorden, zoals hij dat eerder naar lijnen en 
kleuren deed; doorhalingen, verfrommelde papieren, wat over
blijft is een vers dat na de storm - alle tekorten afgerea-
geerd - in een roodlinnen cahier wordt bijgeschreven. Hij schiet 
een jas aan, groet schichtig om later thuis te komen met een 
geweldige suikermeloen en een zak_ vol druiven, met een pot 
zoetzuur of een kilo dubbele pinda's. "De dreiging schijnt 
verminderd, om de vrede te vieren vruchten meegenomen", staat 
er op een blaadje van een agenda uit 1938, want van alles zijn 
er aantekeningen, in enkele korte zinnen blijft een week 
bewaard, in twee-drie woorden een dag, je kunt er een leven uit 
teruglezen. Achterin de agenda's is zorgvuldig bijgehouden 
wanneer er linnen en verf zijn gekocht, papier en spieramen, 
al de kleine uitgaven waarmee de gewone dag werd ontvlucht. Elke 
maand touwtjesknopend, cijferend. Voor 1900 geboren worden 
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betekent rekenen, een leven lang. Zaterdag 15 april: 'telegram 
Roosevelt aan Duitsland en Italië, toenemende spanning'. 1 mei: 
'dag verlof genomen. Stilleven met sinaasappelen opgezet en 
voltooid'. Een schetsje ingeplakt: een man die een kanon te 
pletter gooit. Fascinerende krabbels en notities. Je kunt er 
"de wet van de traagheid" in vinden ("ook geestelijk:") én 
'gefietst te Hooglanderveen. Lissen geplukt, de akkers onder de 
voorjaarszon en wind zijn overweldigend'. 's Zondags: 'H. Avond
maal'. De neerslag van een leven: 'kinderen ziek, koorts, 
vandaag 5x dokter geweest'. Ingeplakt krantestaatje: één 
figuurtje stelt een miljoen manschappen voor. Heel het voorspel 
tot de tweede wereldoorlog ligt in miniaturen vast. De mei-dagen 
zijn blanco. Geen tijd om te schrijven. De jongste moest worden 
voorbereid, ik herinner het me als de- dag van .gisteren .... Moet je 
een kind van acht Im Westen nichts Neues laten lezen? 'Jazeker, 
straks zal hij het allemaal meemaken en dan is hij voorbereid. 
Hij moet weten wat kiezen betekent'. Er is een apart cahier dat 
de oorlog dekt. Maar geen woord over het in huis nemen van een 
onderduiker. Later kwam daar een jood bij, maar ook daarvan 
geen woord. 'Als ze je pakken ga je tegen de muur', zei een 
volwassene hem in mijn aanwezigheid. Het antwoord staat tot 
vandaag de dag in mijn geest gegrift: "Dan ben ik toch bij Jesus 
waarover we altijd práten". 
Hij heeft er de mond nooit zo van vol gehad, maar in zijn leven 
dat twee wereldoorlogen en een crisis omvatte, alsmede de 
wanhoop van Indonesië, Korea, Algerije, Berlijn, Hongarije, het 
is een eindeloze lijst, in dat leven heeft hij één voorbeeld 
gehad, vandaar dat tussen de papieren die de kleine erfenis 
uitmaken herhaaldelijk een kruis is getekend. Daaronder lees ik 
op een Goede Vrijdrag: 'De potentaat der potentaten, heeft hier 
Zijn Zóón alleen gelaten, in laatsten worsteling op het kruis, 
voor ieder ras, uit alle staten, ontsluit voor burgers en 
soldaten, een Held 't gesloten Vaderhuis'. Ook die soldaten 
zijn er altijd. Bladzijden vol over bewapening. ' •.• spreekt 
dan schoone woorden tot de legerschaar. Spreekt van naastenlief
de en barmhartigheid. Daarna wordt aan God het wapentuig 
gewijd' enz. 'Thans rust hoogsten zegen op dit liefdeswerk, ter 
meerdere eer en glorie van Koning Christus' kerk'. Maart 1929: 
'Van den kansel moest gepredikt, houd je handen rein! Weiger op 
bevel van anderen, Moordenaar te zijn' enz. 
En later: 'Oorlog, we hebben je afgezworen. Ja, voor den donder 
we doen niet meer mee, het militairisme heeft ons verloren, wij 
zijn nu strijders voor den Vrêe' enz. Ergens schrijft hij: 
'dichter zou ik willen wezen', en: 'Aan mijn hunkerend verlangen, 
wordt op aarde nooit voldaan'. Als laatste couplet van een 
zijner gedichten uit de periode '40-'45: ''t Is oorlogstijd en 

52 



ik ben gijzelaar/mijn dagen ziJn één lange stervenssponde/maar 
als ik op het Groote Voorbeeld staar/dan zal ik winnen in de 
laatste ronde'. Kerstmis: 'Nooit is met zulk een luister 
aangezegd, dat op wat stroo een kind was neergelegd', met als 
middenregels: 'Van kribbe tot het kruis het leven van een held, 
een strijder die geen decoraties telt, vrijwilliger uit liefde, 
niet uit haat,. Gods Zoon en 's wereld grootste Heilsoldaat'. 
Goede Vrijdag '44, schrijvend over de kruisiging: 'Hun gezichten 
gemerkt door de haat, is wel .het ergste dat ook mijn beeld 
daartussen staat'. Bevrijdingsgedichten later, meditaties, korte 
opstellen, steeds weer opnieuw geschreven, doorgehaald, precies 
zoals het met 't schilderen ging, en ergens: 'geen bloem, geen 
roem, geen steen, geween, laat me alleen'. 
Wanneer hij 75 jaar wordt kan hij niet meer lopen en praten. 
Wie veel geduld heeft kan soms wel eens een zinnetje lezen van 
wat hij probeert te schrijven met vingers die niet meer luisteren. 
'Hebt u pijn?' 'Als je driemaal op hetzelfde oog valt doet het 
wel pijn'; en als hij ziet dat dit voor zijn zoon teveel is, 
voegt hij er met oneindig veel moeite aan toe' een beetje'. En 
dan: 'slagers, vragers (steeds opnieuw raden wat er staat), 
klágers hebben geen nood'. Van elk urenlang bezoek neem je één 
zin mee naar huis, later alleen nog een woord: ja of nee. Op de 
verjaardagen van de kleinkinderen moet hem uit de mahoniehouten 
kast de beurs worden aangegeven, net als bij sinterklaas. Eén 
keer vraag ik, niet begrijpend hóe iemand zó rustig de ouderdom 
kan weerstaan: 'bent u bang?' Een glimlach en op de blocnote die 
op zijn magere knieën rust schrijft hij met veel moeite 'neen', 
met twee strepen er onder en een uitroepteken. 
Die laatste nacht, na twee jaar wachten, zijn wij voor het laatst 
alleen. Nog eenmaal komt de hoofdzuster binnen. 'Wat kijkt nij 
lief', zegt zij en haar tranen verbijtend sluit zij de deur. 
Wij houden elkaars hand vast en kijken en kijken en kijken elkaar 
aan. Ik dank hem voor de vele keren dat ik mee mocht voor op 
de fiets, wanneer hij ging schetsen in de Eempolder of op de 
Leusderheide. 'Nu gaat Marco met mij mee op de fiets', zeg ik 
en dan komt er een ziekenhuis-dominee binnen die aan het voeten
einde gaat staan. Zijn stem is drie volumes te luid; als zovelen 
denkt hij dat iemand die niet meer praten kan slechthorend is. 
Hij galmt het uit wanneer hij het heeft over het Dààààl des 
Doàoàds, dan gaat hij weg zonder groet. 'Ik kom straks nog wel 
terug', maar hij laat zich niet meer zien. 
God, oh God, dat kan toch niet; nu ik het opschrijf na zoveel 
jaren kan ik nog de tranen niet terug duwen, ik sta op van 
achter de schrijfmachine om rusteloos heen en weer te gaan 
lopen. 
'Zullen we bidden?', vraag ik, zijn ogen zeggen 'ja' en ik bid 
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het Onze Vader, bang dat ik me vergis, niet meer wetend of het 
'Verlos ons van het kwade' of 'uitden Boze' is. Terwijl onze 
linkerhanden elkaar vasthouden leg ik mijn rechterhand op zijn 
voorhoofd en ik zeg - zoekend naar woorden die ik duizendmaal 
moet hebben gehoord - 'Zo zegene U de Almachtige God, in de Naam 
van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, Amen'. 
Het liefst zou ik nog zeggen dat hij zich nergens zorgen over 
hoeft te maken, dat niet alleen aan zijn eindeloos lijkend 
lijden nu een eind is gekomen, maar ook aan de twijfel die hem 
soms zo radeloos maakte. Ik durf het niet en het is ook niet 
nodig, want die kleine kamer, een bed, een stoel en een zuur
stofapparaat, maakt God zelf tot het heelal. Taal moet altijd 
tekort geschoten zijn. 'God is liefde', meer is er in de bijbel 
niet voor nodig. Wij worden er door opgenomen, overspoeld, tot 
over alle grenzen heen. 
'Vandaag is Jesus een beetje gestorven', zegt Kroon bij de baar. 
Hij bevestigt op dat moment mijn geloof in het leven. 



De kwestie lndonesia Merdeka 

BEZIEN VANUIT HET "HERSTELD VERBAND" 

Hackie Hild.ering 

Ter gelegenheid van een bijzondere huldiging van onze oude vriend 
en strijdmakker Kleijs Kroon werd mij om een bijdrage gevraagd 
over bovenstaand onderwerp. Mijn eerste reactie was: kan je wel 
spreken over een relatie tussen die kwestie van de zelfstandig
en onafhankelijk-wording van Indonesië, het voormalige Neder
lands Oost Indië, en het Hersteld Verband? Maar enig nadenken 
maakte toch die relatie wel duidelijk en zichtbaar. Want hier 
gaat het om de geest, om een bepaalde mentaliteit. 
Zoals de kerken beheerst werden en worden door een geest van 
traditionalisme, zo was het ook in de politiek: vrijwel heel 
Nederland zwoer bij de traditie, "Indië is van ons en Indië 
blijft van ons!" 
Het 'Hersteld Verband' pleegde verzet tegen de geest van 'Assen'. 
Toen de professoren van de Vrije Universiteit mij in 1926 
vroegen, waarom ik met Dr. Geelkerken was meegegaan, was mijn 
enige antwoord: "Omdat het vonnis van Assen niet kan bestaan voor 
de Hoge Vierschaar van de Heer". 
En zo pleegde ik met velen van de Zending ook verzet tegen die 
mentaliteit van nationalisme en traditionalisme terzake van 
Indonesia Merdeka, want wij hadden al lang voor de wereldoorlog 
van 1940-1945 begrepen, dat Nederlands Oost Indië rijp was voor 
onafhankelijkheid en zelfstandigheid, 
Een tweetal illustraties moge hier volgen: 

I 
Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan en kon na twee jaren 
gevangenschap ons gezin weer verenigd worden, met de nodige 
wonden door honger en slavenwerk: mijn vrouw hartpatient, de 
oudste zoon door polio getroffen en de jongste zoon meer dood 
dan levend. Wij vonden gastvrij onderdak en verzorging bij een 
Chinese familie in Surabaya. Maar daar brak bij de terugkeer 
van zo vele Hollanders meteen de hel los van de Indonesische 
revolutie. Er vielen slachtoffers en een massa Nederlandse 
mannen werden opgepakt en met ontbloot bovenlijf op de grond 
neergezet in de vroegere Nederlandse societeit op Simpang, nu de 
"Markas Besar", het hoo:fldkwartier van de organisatie Republiek 
Indonesia. Ook ik werd opgehaald en daarbij neergezet, op 
16 oktober 1945. Maar heel merkwaardig kwam kort daarop een 
Javaanse politieman mijn vrouw troosten met de woorden: maak 
u niet bezorgd, de tuan pandita komt weer terug! En dat was nog 
waar ook. Want wat gebeurde er? Toen ik daar een poosje op de 
grond zat tussen al die Hollandse mede-slachtoffers, toen ver
scheen een van de Indonesische leiders, een Kristen Batak, die 
mij ontdekte en verbaasd zei: "Tuan Pandita?!" alsof hij zeggen 
wou: U hoort hier niet! Ik knikte en hij sprak: "Boleh pulang!", 
U mag naar huis. Enige tijd later kwam hij weer terug en wenkte 
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mij om mee te gaan naar de kommandant. Na m1Jn bekendmaking als 
pandita van de Zending, was zijn eerste reactie: "Ah, semua 
sama sadja!", ach, jullie zijn allemaal hetzelfde! Dit nu kon 
ik behoorlijk.ontkennen door te vertellen, dat ik voor de 
oorlog al een paar jaar lang lid was van de Studiegroep Dr. 
Soetomo in Surabaya, een medicus en befaamd als een van de 
vooraanstaande leiders van de nationalistische beweging voor 
Indonesia Merdeka. Dit lidmaatschap uit sympathie voor de 
beweging deelde ik met twee collega's van de Zending: wijlen 
Dr. Barend Schuurman en wijlen Ds. Samuel van Hoogstraten, 
beiden omgekomen in de Japanse gevangenschap. Verder verhaalde 
ik, dat wij alle drie na het overlijden van Dr. Soetomo twee uur 
lang te voet achter de baar hadden aangelopen voor de begra
fenisplechtigheid, in het hete Surabaya dus openlijk en voor 
ieder zichtbaar. 
Dit alles overtuigde de kommandant, dat het geen smoesje was om 
maar vrij te komen, doch een zaak van reputatie. Ook hij sprak 
toen: "boleh pulang", U mag naar huis, en nog heb ik in mijn 
archief het briefje van deze vrijlating op 16 oktober 1945, met 
een aantekening er bij, dat wij gerechtigd waren om voedsel te 
kopen. Zo kwam ik diezelfde avond toch weer thuis bij de 
familie Sie Ing Koen. 
Omdat deze familie zich toch ook onveilig en bedreigd kon voelen 
temidden van zoveel vijandschap, maakten wij kort daarop 
gebruik van een adempauze, toen een Brits oorlogsschip in de 
haven van Surabaya klaar lag om alle Hollandse families over te 
brengen naar Singapore, waar wij een half jaar doorbrachten in 
het Wilhelminakamp, een evacuatiekamp, vanwaar ons gezin om 
gezondheidsredenen repatrieerde, terwijl ik alleen weer terug
ging naar Surabaya. 

II 
Het Zendingswerk kon in 1946 zo goed mogelijk en op beperkte 
wijze weer worden hervat, gemakkelijk met de Chinese kerken, 
moeizamer met de Oost Javaanse Kerk die tussen twee vuren zat: 
het eigen streven naar Indonesia Merdeka en de Nederlandse 
militaire activiteit om Indië als kolonie voor Nederland te 
behouden. Hiertoe werden de 'politionele acties' ingezet die 
heel wat onrust en leed op Java brachten. Daar ontstond een 
scheiding tussen vrij republikeins gebied en 'bezet gebied'. 
Begin 1949 deed zich de 'Kwestie Peniwen' voor. Peniwen was een 
van de grootste Javaanse Christen Gemeenten in het Zuid
Malangse, met ongeveer 3000 leden. De predikant, Ds. Marto
dipoere, rapporteerde in februari 1949 aan de Synode te Malang 
het volgende ontstellende bericht: 
"Te Peniwen is een polikliniek en kraamverpleging 'Panti 
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Usada' die reeds vier jaren werkt en gehuisvest is in de 
kapanditan, de oude zendingspastorie, en welke vanwege de 
groeiende toeloop juist in december werd uitgebreid met twee 
schoollokalen. Vele vroedvrouwen en leerling-vroedvrouwen 
hadden zich beschikbaar gesteld, in totaal 23 personen. Toen de 
Nederlandse legerafdeling het ziekenhuis binnentrad, werd aan 
allen, verplegenden en verpleegden, bevolen om naar buiten te 
gaan. Daarop werden op het voorerf drie van het personeel en 
twee patienten neergeschoten en een patient zwaar gewond. Acht 
van het personeel werden meegevoerd, eveneens vrijwel alle 
medicijnen, terwijl de inboedel kort en klein werd geslagen. 
Deze schietpartij vond plaats op zaterdag 19 februari 's middags 
om vier uur. 
Uit de christengemeente werden drie vrouwen verkracht, terwijl 
van één de man en van een ander dezer drie de verloofde werd 
doodgeschoten. Voorts werden nog een kerkeraadslid, een land
bouwer en een oude man van 62 jaar doodgeschoten, terwijl zij 
reeds scholen en de handen geheven hadden. Nog vijf anderen 
werden zwaar gewond. Deze schietpartijen geschiedden op zondag
morgen om 9 uur. 
Van alle slachtoffers werden de namen vermeld in het rapport. 
Zowel de polikliniek als de kerk werden gesloten." 
De Synode te Malang zond dit rapport aan diverse instanties, ook 
aan mij, en ik zond het door naar Oegstgeest, waar de directie 
na overleg met de Generale Synode N.H.K. besloot het op de 
telex te plaatsen. Gevolg was, dat op een volgende dag over de 
radio, ook op Java, het nieuws klonk: van ds. Hildering te 
Surabaya werd een rapport ontvangen over een afschuwelijke 
moordpartij door een Nederlandse patrouille in de Javaanse 
dessa Peniwen. Daar bleef het natuurlijk niet bij, want aan alle 
kanten kwamen in de Nederlandse pers, zowel in Nederland, als 
in Indië, de kommentaren los, die het er over eens waren, dat 
~et leugens moesten zijn, waarbij vanzelf ook mijn goede naam 
werd aangetast als een slechte vaderlander en een vriend van 
Soekarno. Ook in dit geval moest allerlei onderzoek natuurlijk 
uitwijzen, dat de Nederlandse militairen geen enkele blaam kon 
treffen, omdat het zogenaamd ging om een optreden tegen 
'guerilla' s'. 
Evenwel bleven de gerapporteerde feiten overeind staan, en zelf 
bezocht ik kort daarna de dessa Peniwen, samen met Dr. Willem 
Visser 't Hooft, toen algemeen secretaris van de Wereldraad van 
Kerken, en wij zagen voor het ziekenhuis de rij van graven van 
hen die daar ter plaatse waren neergeschoten. 
In 1949 kwam tenslotte de souvereiniteitsoverdracht. En toen in 
1952 mijn vrouw, die in 1948 zich weer bij mij mocht voegen, na 
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een zware hartaanval afgekeurd werd voor de tropen, betekende 
dat voor ons het einde van 20 jaren dienst in Oost Java en 
terugkeer naar Nederland. Bij het moeilijke en moeizame af
scheid werd mij een ridderorde toegekend. Dat ontlokte een 
opmerking in de Javaanse Synode: "Hij heeft zo achter ons 
gestaan, en toch krijgt hij een lintje!" Dit was een kompliment 
voor de Nederlandse regering. Deze was ondertussen ook wel 
wijzer geworden ten aanzien van Indonesia Merdeka. Voor het 
Nederla...~dse volk was dat een zware opgave. Jaren later schreef 
professor Bomhof van Leiden: ons volk heeft met moeite de 
omzwaai moeten leren; er is maar één groep waarvoor dat niet 
nodig was, en dat is de groep van de Zending. 
Duidelijk een zaak van mentaliteit, en dat was ook de geest van 
het Hersteld Verband. 
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'Ketters' 

VOOR KLEIJS KROON 

Theun dè Vries 

Het Griekse woord voor ketterij luidt hairesis, wat niet meer 
betekent dan keuze. In de strijd om godsdienstige inzichten en 
belangen krijgt het al gauw de zin van een persoonlijke, zelfs 
existentiële keuze, een diep in het leven ingrijpende beslissing. 
De ketter is de mens van de andere weg. Ketters leven vanuit een 
eigen principe van rechtvaardigheid, een eigen interpretatie van 
Gods Woord - waarvoor Augustinus hen al beticht heeft van 
geestelijke hoogmoed: superbia mater omnium haereticorum. 
Ketters zijn meer dan de eigenwilligen in de kerk, en vaak al 
spoedig naast en tegen de Kerk, al behoorde dit niet tot hun 
keuze, want zij wilden zich niet afscheiden als wel het geloof 
van binnenuit, en vooral de geloofsdragers, vernieuwen. Zij zijn 
daarvoor na de hervormingstijd vaak bedacht met benamingen als 
'de ware Christenen', 'getuigen van de waarheid' en soortgelijke, 
en de befaamde marxist Ernst Bloch spreekt zelfs herhaaldelijk 
van twee geschiedenissen van het Christendom, de ware die de 
geschiedenis is van de ketterbewegingen, tegenover de grote en 
schitterende, maar volstrekt vervalste van de officiële Kerk. 
Dat ketters diametraal anders denken en geloven is hun zelf 
misschien het minst van al bewust geweest, vooral daar waar zij 
de loop van de geschiedenis hebben verstoord, de gevestigde 
orde terechtgewezen en meest in radicale zin omgebogen, ideeën 
binnengebracht in het leven van kerk en maatschappij waardoor 
dogmatische verstarringen zowel in religie als samenleving 
doorbroken zijn. De andere weg blijkt daarmee niet alleen een 
uitdaging aan elke godgevallig gewaande hiërarchie, maar een 
mogelijkheid tot herziening van het bestaande, tot omwentelingen 
in het historisch bestel. De ketter is een dwarsligger, hij is 
lastig, een geestdrijver, een vos in de zo ordelijk opgetuinde 
wijngaard van de Kerk. Hij kan dit zijn omdat hij de geestdrift 
van de apostolische dagen bewaard, respectievelijk vernieuwd 
heeft. Hij moet krachtens aard en roeping in doorlopend protest 
verkeren tegen elke geïnstitutionaliseerde religie, waardoor 
hij zich nolens-volens tot een 'stiefkind van het Christendom' 
maakt - een stiefkind dat heel dikwijls tot de verworpenen der 
aarde behoort en steeds zijn recht op de moederlijke erfenis 
doet gelden: geen vorstelijke en clericale dwang, maar armoede, 
gelijkheid, de navolging van Christus, meestal in afwachting van 
's Heren wederkomst op aarde. 
Terwijl de grote kudde in eenheid en gehoorzaamheid aan de 
kerkelijke machtsspreuken voor nieuwe waarheden terugdeinst, 
wordt de ketter niet moe nieuwe waarheden te verkondigen, in de 
waan dat hij teruggrijpt op oude, die van de evangeliën en 
apocriefen. Hij wekt met zijn onvervaarde geest bewondering, 
angst, verzet, brengt de gemeenschap in beroering en roept 
daarmee de haat op van de gevestigde orde. De kettervervolging 
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is historisch gezien dan ook een etappe in de klassenstrijd 
waarmee de hoge kerkelijke hiërarchie, gesteund door de sterke 
arm van de wereldse overheid, de afdolenden probeert terug te 
dwingen onder het juk van rechtgelovigheid, gehoorzaamheid en 
stilzwijgen. De klassenstrijd van de maatschappelijk gekrenkten 
richt zich tegen de dogmatisering en ontaarding van de hiërar
chie om, alle verfijnde scholastiek en begripstheologie van 
kerkvaders, angelieke leraren en andere schriftgeleerden ten 
spijt, van het Christendom weer een volksreligie te maken. 
Het vraagstuk van de theologische waarheid, voor de betrokken 
partijen in de ketterstrijd van al-overhee.rsend belang, kan in 
een kettergeschiedenis vandaag nauwelijks nog een rol spelen. 
Ik ga hier dan ook uit van de vooropstelling dat verovering van 
de waarheid niet plaatsvindt vanuit één (openbarings-)punt, 
maar in elke historisch tijdbestek afhangt van 's mensen 
bijdrage tot de algemene progressie; dat waarheid zelf, kortom, 
een wordingsproces is. De ketterse etappe in dat proces wordt 
gekenmerkt door onverflauwd, radicaal streven, waarbij indivi
duele inzet de geschiedenis nu en dan ongemeen versnelt. Dáárin 
- en niet in de inhoud van zijn geloofsovertuigingen - ligt de 
waarheid van de ketter. 
Franz Overbeck, vriend van Nietzsche, en evenals deze in kri
tisch, zo niet vijandig negativisme verkerend jegens het 
Christelijk geloof, heeft in zijn loopbaan als hoogleraar en 
historicus van het Christendom eens de vraag opgeworpen of de 
Europese mensheid wel bijzonder gediend geweest is met de 
religie van de Nazarener, en of men niet beter af zou zijn 
geweest als men van meet af aan een andere 'keuze' gedaan had, 
bijvoorbeeld een Oosterse mysteriedienst, Mithras of Kybele, of 
misschien ook een filosofie als die van de Stoa, al zou het 
laatste dan wel een elitaire wereldbeschouwing geworden zijn. 
De vraag die redelijk lijkt vindt haar antwoord in de feiten van 
de historie: het Christendom werd voor Europa een onvermijde
lijkheid, universeel, dynamisch, begrijpelijk (voor intellec
tueel, plebejer en barbaar), zij het niet bestaanbaar zonder 
haar inwendige spanningen en bevruchtende tegenstrijdigheid: de 
ketterijen ..• Daarmee zijn ook de ketterijen in de geschiedenis 
van het Westen tot een noodzaak geworden, die overal waar het 
clericale ideaal heeft uitgediend, een menselijk hoger ideaal 
hebben weten te stellen. Men zou, al blijven vergelijkingen van 
fysische en maatschappelijke orde hachelijk, het functioneren 
van de ketterijen kunnen vergelijken met de evenwichtsstrijd 
in de natuur. Ook deze kan niet plaatsvinden in vreedzame 
harmonie, maar bestaat in het rusteloos, creatief op elkaar 
botsen van de tegendelen. Het Christendom wordt pas ophefbaar 
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als het denkbeeld van een volkskerk levend gehouden door veer
tien eeuwen van ketterbewegingen in oudheid en middeleeuwen, 
niet langer behoeft te rusten op de grondslag van de religie; 
als namelijk het ketter-ideaal blijkt te kunnen overgaan in dat 
van een seculaire 'keuze': - socialisme, anarchisme, communisme, 
de kenmerkende volksketterijen van onze tijd. Die overgang 
voltrekt zich zodra genoemde ketterijen de Protestantse sociale. 
secten van de 17e en 18e eeuw, laatste bolwerken van godsdienstig 
non-conformisme, boven het hoofd zijn gegroeid om zelf tot 
wereldbewegende machten te worden. 

(Hoofdstuk uit: KETTERS. Veertien eew,:;en Ketterij_, volksbeweging 
en kettergericht. Amsterdam" Querido" 1982) 
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'Van onder af, niet van boven'* 

EEN ANDERE KIJK OP DE DOORBRÄAK 

Dick Boer 

Als in 1980 Gerard van den Boomen aan Kleijs Kroon vraagt om 
iets te zeggen over zijn visie op de bijbel en over zijn 
socialistische politieke visie antwoordt deze onder meer: 
"Daarom vind ik het boek Nehemia ofwel Nechemja zo intere.ssant. 
Daarin staat dat de vorderingen van geld, velden, wijngaarden, 
olijfgaarden, huizen, rente etcetera moeten worden kwijtge
scholden. Die Nechemja kiest als joodse rijkscommissaris van de 
Perzen niet de kant van de oorlogswinstmakers, de grootgrond
bezitters, de ambtenaren, maar van 'onze broeders, de Judaeërs'. 
Het is de neerslag van de strijd om de wet van Mozes, met alle 
risico's vandien, zelfs van het risico van de apartheid. 
Iedereen weet,. tenminste kan weten, dat het politiek soms 
nodig, onvermijdelijk is, dat een verandering in de politiek
maatschappelijke constellatie voorlopig gepaard moet gaan met 
een strenge afgrenzing van de bedreigende omgeving. Als die 
omgeving verkeerd wil moeten zelfs gemengde huwelijken voor de 
bijl gaan, want dat is dan allemaal vertroebeling. Alleen 
democratische slapjanussen kunnen dat niet hebben, Ze zeggen in 
Nederland tegenwoordig immers ook: als we de hoge inkomens, het 
kapitaal, aanpakken dan gaan die mensen er vandoor of ze sturen 
het kapitaal het land uit. Nou dan verbied je ze dat. Maar dan 
gaan ze zeker? Nou, dan zet je ze in de gevangenis, omdat ze 
verraad plegen, Maar nee hoor, vrije grenzen. Voor alle moge
lijke dingen kun je een boete krijgen, omdat je dit of dat over 
de grens brengt, zonder het aan te geven, maar als iemand hele 
kapitalen over de grens brengt, dan mag dat niet beboet worden. 
Dat is toch werkelijk om uit je vel te springen!" 
(De Nieuwe Linie 26.11.1980). Dit is Kroon ten voeten uit: 
emotioneel, strijdbaar, bijbels-theologische gezichtspunten met 
politieke vervlechtend tot één rode draad. Maar zelfs velen, 
die Kroon kennen, zullen verrast zijn, dat hij zo ongegeneerd 
opkomt voor de practische noodzaak van een dictatuur van het 
proletariaat. Want wat doet hij anders, wanneer hij een bewe
ging die de politiek-maatschappelijke constellatie in anti
kapitalistische zin wil veranderen, het recht geeft zo nodig de 
kapitaalbezitters die dat saboteren gevangen te zetten? Uit het 
citaat blijkt ook dat dit bij Kroon niets te maken heeft met 
het een of andere dogma, dat voorschrijft dat de weg naar het 
socialisme-communisme verloopt via de dictatuur van het prole
tariaat, maar alles met het zakelijk socialisme, dat hij en 

*Zie K.H. Kroon, Openbaring. Hoofdstuk 12-22. Kampen z.j. p.173. 
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z1Jn bondgenoten (Miskotte, Buskes e.a.) bepleitten irt hun 
brochure 'Wat bezielt ze', waarmee zij in 1945 hun besluit 
publiekelijk toe te treden tot de SDAP toelichtten. Zakelijk 
daarin, dat Kroon er nuchter mee rekent dat de heersende klasse 
niet vrijwillig van zijn heerschappij afstand doen zal en dat 
in dat geval een socialistische staat gegund mag worden wat een 
christendommelijke kerk door de eeuwen heen de slavenhouders-, 
feodale en burgerlijk-kapitalistische staat practisch heeft 
voorgeschreven: orde en recht - een betere orde en een beter 
recht in dit geval! - te vestigen en te handhaven. Zo verstaat 
Kroon zijn doorbraak naar het socialisme. Het is de doorbraak 
naar de positie van de uitgebuiten en onderdrukten om vanuit 
die positie er het beste van te maken en het beste is dan op 
z'n minst de macht van het kapitaal aan banden te leggen. 
Het is een doorbraak die nogal verschilt met wat we in het 
algemeen als 'de' doorbraak in Nederlandse geschiedenis na 1945 
kennen. Die doorbraak leidde er allerminst toe dat de macht van 
het kapitaal aan banden gelegd werd, maar kwam op z'n pootjes 
terecht in een PvdA, die de klassenstrijd uit haar theorie en 
praktijk schrapte, die met de CPN niet wilde en dus met de KVP 
wel moest regeren, die de politie inzette tegen stakende 
arbeiders en het leger tegen Indonesische vrijheidsstrijders, 
die in ruil voor bewezen diensten aan de ondernemers een ver
zorgingsstaat mocht opbouwen en deze, nu de ondernemers het geld 
niet meer (zeggen) te hebben, weer moet afbreken. Ja, je kunt 
zeggen, dat de doorbraak deze PvdA gewild heeft om zo de 
arbeiders aan de bestaande orde te binden en een revolutie te 
voorkomen. Men was voor sociale wetgeving maar dacht er tege
lijk serieus over communisten buiten de wet te plaatsen. Kroon 
brak door naar een positie aan gene zijde van de PvdA, een 
positie van critische partijloosheid. Die van de vrijzwevende, 
nonconformistische linkse intellectueel dus, die alles zeggen 
kan omdat hij verre blijft van de last van feitelijke politieke 
verantwoordelijkheid en de lange mars door de instituten schuwt? 
Dat zou een ernstig misverstand zijn. Niet van binnen naar 
buiten breekt Kroon door wanneer hij al gauw buiten de PvdA 
terecht komt. Het gaat hier om een gans andere doorbraak: van 
boven naar beneden! Voor 'de' doorbraak is typisch een geest van 
neerbuigendheid, van een geestelijke elite naar de massa, die 
aan haar eigen lot overgelaten het spoor bijster raakt. Niet 
toevallig maar uit de aard van hun zaak waren mensen als 
Banning zo geinteresseerd in volksopvoeding, was naast de PvdA 
een vrucht van hun bemoeienis het vormingswerk. Zij bevinden 
zich heel duidelijk bovenaan en zien hun opgaaf daarin de 
anderen, die dat geluk niet beschoren is, te verheffen. En omdat 
zij zich boven bevinden hebben zij wel een scherp oog voor de 
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gevaren van het bestaan van de massa - een revolutie die voor 
je het weet ontaardt in bandeloosheid en chaos - maar een blinde 
vlek voor wat er door de elite feitelijk al wordt aangericht 
- steeds weer massale werkloosheid, steeds weer oorlog, nog 
steeds honger en armoe. Daarom kunnen beduchtheid voor revolutie 
en sociale bewogenheid in 'de' doorbraak zo goed, zo ongebroken 
samengaan, anti-communisme en steun aan de politionele acties 
in Indonesie. Dat is geen hypocrisie, dat is het logisch gevolg 
van de positie van waaruit zij tegen de maatschappelijke 
werkelijkheid aankijken. Kroon heeft daarentegen geleerd om 
vooral van beneden naar boven te kijken en dat niet bij wijze 
van biografische bijzonderheid maar op een voor theologen 
voorbeeldige wijze: hij heeft geleerd de bijbel van beneden naar 
boven te lezen, dat wil zeggen met de ogen van iemand die zich 
aan de onderkant van de maatschappij bevindt en vol woede en 
wrok maar niet zonder revolutionair verlangen naar boven kijkt, 
naar zijn/haar verdrukkers, naar de bazen en de zedenmeesters, 
de patriarchen in gezin en kerk. Ja, wat hij geleerd heeft is 
dat de bijbel zo gelezen wil worden, dat de logica, de beweging 
van deze bijzondere schriftuur daar begint waar degenen die 
het in kerk en theologie meestal voor het zeggen hebben aan het 
eind van hun latijn zijn: bij de knecht en de dienstmeid, de 
slaaf en de slavin, die bij uitstek des Heren zijn. En dan komt 
alles er anders uit te zien! Dan is de zinsnede, dat de overheid 
het zwaard niet tevergeefs draagt uit Paulus' brief aan de 
Romeinen niet meer de religieuze sanctionering van de politie, 
laat staan het leger, maar een verstandige waarschuwing van 
Paulus aan onderliggenden die in beweging komen om de slagkracht 
van de Mobiele Eenheid niet te onderschatten. En dan verkondigt 
het boek Nehemia niet meer een joods isolationisme waar je als 
modern christen niets mee kunt beginnen maar de dictatuur van 
het proletariaat als een bedenkelijke maar zeker ook geboden 
mogelijkheid. Dan is ook het verhaal van Gideon in het boek 
Richteren niet een pleidooi om alle wapens uit handen te leggen 
en in die zin puur op de Heer te vertrouwen maar de bemoediging 
van een guerillabeweging die op moet tornen tegen de legers van 
een imperialistische grootmacht. 
Wij intellectuelen, die geleerd hebben ons voor alles van de 
massa te onderscheiden, zijn van nature geneigd tot een door
braak zoals die zich in hoofdzaak na 1945 voltrok - op z'n best. 
Wij bieden de massa's ons idealisme, onze oprechte bewogenheid, 
we ontnemen ze tegelijkertijd de middelen om hun onderdrukking 
te doen verkeren in bevrijding. Zij, die zo kwetsbaar zijn, 
wordt geleerd zich kwetsbaar op te stellen, zij, die nog nooit 
de macht hebben gehad, wordt voorgehouden van de macht af te 
zien, zij, die aan alle kanten zitten ingeklemd in een wetgeving 
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die de kapitalistische productiewijze de ruimte biedt ze te 
slachtofferen, worden opgezadeld met een ideaal van offervaar
digheid. En dat met een beroep op het Evangelie: Maar biedt dat 
evangelie meer dan onze 'natuurlijke' theologie met een god 
naar ons beeld en onze gelijkenis: een idealist pur sang, 
hooggezeten maar vol sociale bewogenheid, ons nog daarin over
treffend dat hij zijn idealisme ook radikaal in praktijk 
brengt, de praktijk van Jesus, die zich kwetsbaar opstelde, koos 
voor de weg van de geweldloosheid, dus leed en stierf aan het 
kruis? Is deze 'god', deze Jesus niet een door ons bedachte 
slag in het gezicht van degenen die in de huidige bedeling 
constant en systematisch - met het maatschappelijk systeem 
samenhangend - te kort komen? Kleijs Kroon nodigt ons uit de 
werkelijkheid van een heel andere kant te bekijken, niet bij 
'god-boven' maar bij hen die er van onder af tegenaan moeten 
kijken. Hij breekt door, niet naar de PvdA en ook niet naar de 
CPN - dat is hoewel niet onbelangrijk toch secundair - maar naar 
de zo gesmade massa zélf, hij wordt deel van die massa, massa
mens, de sores en het verlangen van de massa delend. Hij ver
heerlijkt de massa niet - dat doen alleen buitenstaanders en 
volksverlakkers - hij maakt van de dictatuur van het proletari
aat geen heilig ideaal. Maar hij doorziet veel waarvan wij 
daarboven heilig overtuigd zijn, als idealen waarmee zij daar
onder niets kunnen beginnen en waarvan de bijbel, mits van 
onderen gelezen, ook niets weet. 
Maar we moeten oppassen dat we op onze beurt niet Kroon gaan 
verheerlijken. Hij is 'natuurlijk' óók gewoon een man van de 
doorbraak en niets wat de intellectueel eigen is, is hem vreemd. 
Maar hij onderscheidt zich daarin heilzaam van 'de' doorbraak, 
dat de vanzelfsprekendheid waarmee daar het idealisme van boven 
verwerd tot een ideologie waarmee de massa in toom gehouden 
werd, nog eens onder de kritiek wordt geplaatst van het Woord 
en dat dit Woord gelezen wordt in de wetenschap dat hij, die in 
de kerk beleden wordt waarachtig God en waarachtig mens te 
zijn, slaaf geworden is, verworpene der aarde, de laatste. Zo 
biedt Kleijs .Kroon het zicht op een doorbraak van onderop die 
nu eindelijk eens niet tot staan zal worden gebracht door een 
'doorbraak' van bovenaf. Met het oog op die doorbraak wens ik 
hem nog vele, vele jaren! 

65 



Anti-anticommunisme in de dogmatiek 

OVER HANFRIED MULLER 

Rinse ReeZing Brou:wer 

Enige jaren geleden is in de DDR een interessante dogmatiek 
verschenen (1). De auteur, H. Müller, studeerde bij enkele 
belangrijke theologen uit de Bekennende Kirche, trok na zijn 
studietijd met zijn vrouw Rosemarie Müller-Streisand naar de 
DDR, doceert nu als systematicus aan de theologische sectie 
van de Humboldt-universiteit in Berlijn en publiceerde eerder 
o.m. over D. Bonhoeffer, 

Müller staat in de DDR nogal geïsoleerd. Het zal er in dit 
artikel om gaan, de politieke stootrichting van deze dogmatiek 
aan te geven, waardoor de eenzaamheid van zijn positie inzichte
lijk kan worden. 

Voor Müller zijn dogmatische uitspraken ook altijd politieke 
uitspraken. Van een scheiding van theologie en politiek in de 
zin van de vroegere Lutherse tweerijkenleer wil hij niets 
weten. In die tweerijkenleer werd de kerk ten onrechte voor 
klasseneutraal gehouden, werd God gevaarlijk in tweeën ge
splitst (een toornende God ter linkerzijde in de wereld, een 
liefhebbende God ter rechterzijde in de kerk), werden wet en 
evangelie onjuist gescheiden zodat Christus' heerschappij 
slechts tot een deelterrein beperkt bleef en werd het geloof 
tot privé-zaak. Die leer valt nu niet meer vol te houden (2). 
Daarove~ zijn in de DDR eigenlijk allen die zich op de een of 
andere wijze in de overlevering van de Bekennende Kirche gesteld 
weten het wel eens. 
Maar Müller gaat verder, en dan gaan de wegen in kerk en theolo
gie in de DDR al snel uiteen. Müller zegt namelijk: geen 
tweerijkenleer, maar ook geen enkele nieuwe gestalte van een 
klerikale pretentie tegenover de wereld. Zeer centraal staat 
in Müllers denken de 3e these van het 'Darmstädter Bruderrats
wort' van de Bekennende Kirche uit 1947: "Wir sind in die Irre 
gegangen, als wir begannen, eine 'christliche Front' aufzu
richten gegenüber notwendig gewordenen Neuordnungen im gesell
schaftlichen Leben". Müller wil met deze these ernst maken, en 
bestrijdt alles wat in kerk en theologie tot anti-communistische 
frontvorming aanleiding kan geven. En die aanleidingen zijn er 
vele; Want in de DDR kan het door de strikte scheiding van kerk 
en staat waardoor de kerk als een van de heel weinige organisa
ties buiten de officiële ordening van het maatschappelijk leven 
staat en daarbij nog door het 'atheïstische' programma van de 
heersende Socialistische Eenheidspartij heel aantrekkelijk zijn 
voor de kerk om zich te profileren met een eigen, van de 
heersende maatschappijinrichting onderscheiden, 'christelijk 
gezicht'. Om een eigen christelijk mensbeeld, een eigen 
christelijke ethiek, een christelijk socialisme tegenover 
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de programma's van de marxisten te zetten. Overal waar het 
zogeheten socialisme feilen vertoont kan de kerk dan een 
aantrekkelijk. alternatief bieden, als betere marktwaar tegenover 
een socialisme waarvan de problemen zo alom zichtbaar zijn. 
Müller noemt dit een 'verzoeking' voor de kerk, maar die 
verzoeking ligt in de DDR werkelijk in alle vezels van het 
kerkelijk leven op de loer. Mensen in Nederland - bijvoorbeeld 
in de Nederlandse vredesbeweging - die al snel enthousiast zijn 
als de kerk zich oppositioneel opstelt tegenover de 'heersende 
staatspolitiek' zijn zich er vaak veel te weinig van bewust 
hoezeer deze oppositierol werkelijk niet alleen te maken heeft 
met vredespolitieke motieven maar minstens zozeer met de 
aantrekkingskracht van anticommunistische frontvorming. 
Daartegenover stelt Müller: "Het eigene van de gemeente van 
Jesus ligt niet in haar werk (christelijke ethiek) en niet in 
haar vlees (christelijke anthropologie) maar buiten haar zelf 
in Jesus Christus, in zijn Woord en Naam" (3). Müller wil geen 
theologie van het 'specifiek christelijk gezicht' ontwerpen, 
maar een strikte theologie van het Woord - en juist die concen
tratie op het woord is politiek gemotiveerd. Zelfkritische 
bezinning op het Woord is de beste bijdrage die de theologie 
- juist politiek gezien - aan het socialisme in de DDR kan 
leveren (4). 
"Ja maar", is Müller meteen voor de voeten geworpen, "we hebben 
toch een Woord voor wereld, we moeten toch vooral bedenken 
hoe wij voor moderne mensen in de DDR verstaanbaar zijn?" 
("Groot nieuws voor U" haalt ook in de DDR hoge verkoopcijfers .. ). 
Müllers repliek luidt: het Woord Gods is er niet allereerst 
voor de wereld, maar voor de kerk ter zelfkritiek. Het 
evangelie is wel voor allen, maar een antwoord op het Woord 
wordt alleen gegeven in de beslissingen die de gemeente neemt, 
in haar positiekeuze: bij tollenaars en zondaars - tegen het 
sanhedrin/bij de joden - tegen de Reichskirchenleitung/bij de 
communisten - tegen de kerkelijke communis opinio (5). Hier 
denkt Müller geheel in de lijn van zijn leermeester H.J. Iwand, 
die in het Darmstädter Wort had willen laten schrijven: "Niet 
de redding van de wereld is de taak van de christenheid, maar 
de reformatie der christenheid is de·· redding van de wereld". 

Müller is dan ook huiverig tegenover import in de DDR van 
westerse theologische ontwerpen van een "theologie van de 
revolutie" of een "theologie van de hoop". Hij vraagt zich af, 
in hoeverre deze theologieën gaan dienen als een poging tot 
re-klerikalisering van maatschappelijke bewegingen die al 
allang geseculariseerd zijn? In hoeverre wordt 'hoop' in zo'n 
theologie tot een religieus begrip dan aan gene zijde ligt van 
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wat er in deze dagen als mensen mogelijk kan worden gereali
seerd, zodat invoering van Moltmann in de DDR vooral inhoudt dat 
christenen daar de kans krijgen om een utopisch socialisme te 
belijden dat helaas nergens bestaat, maar goddank dit socialisme 
waar ze leven niet. Zodat ze zich met een beroep op de religieuze 
utopie kunnen onttrekken aan de verantwoordelijkheid voor dit, 
'reëel' geheten en o zo problematische socialisme (6). 
Je zou kunnen zeggen dat we hier te maken hebben met een heel 
merkwaardig her-opnemen van Luthers verzet tegen Thomas Müller 
- maar dan dialektisch. Müller is .radikaal genoeg om Luthers 
opstelling in de boerenoorlog duidelijk te verwerpen. Hij zou 
zich kunnen aansluiten bij de redenering van Fr. Engels, dat we 
Münzer in positieve zin moeten begroeten als voorloper van de 
strijd van het proletariaat. Maar in de zestiende.eeuw kon zo'n 
verzetsbeweging alleen in religieuze vorm optreden. Met de 
arbeidersbeweging van de 19e eeuw is dat anders geworden. Het 
gaat niet aan om, nu verzet en revolutie een wetenschappelijk 
instrumentarium hebben gevonden, dit opnieuw te gaan religio
niseren. Daarom kan Luthers verzet tegen het chiliasme dialek
tisch weer een plaats krijgen. 
Vraag is ondertussen wel, in hoeverre hier ook marxistisch 
chiliasme onder tafel raakt. Het perspectief van Marx en Lenin 
bijvoorbeeld van het afsterven van de staat is in deze "eerste 
arbeiders en boerenstaat op Duitse bodem" nauwelijks nog te 
horen. In plaats daarvan spreekt de SED (9e partijcongres) van 
"geleidelijke overgang naar het communisme door uitbouw van de 
staat". Een quentschen Chiliasme - christelijk of marxistisch, 
doet er niet toe - zou hier welkom zijn. 
Toen ik Müller deze vraag voorlegde, bleek hij het er wel mee 
eens te zijn. Hij zei: Er is een tegenstelling tussen de staat 
in het kapitalisme en die in het socialisme. En het verschil 
daartussen mag links in het westen zich wel eens meer bedenken. 
Maar die tegenstelling is niet absoluut doch dialektisch van 
aard, dat wil zeggen dat we in beide maatschappijformaties te 
maken hebben met staten, die beiden naar hun aard repressief 
zijn. En dat mochten communisten zich wel eens meer bE,denken, 
in overeenstemming overigens met de traditie van het marxisme 
zelf. 

Terug naar Mlillers huiver voor de "Theologien des Genitivs", 
zoals de theologie van de revolutie, van de hoop e.d. in de DDR 
wel worden genoemd (7). Zijn angst is dat de in de genitief 
benoemde zaak (al is het 'Hoop' of 'Bevrijding') heer en 
meester wordt over de theologie die op die zaak reflecteert. 
Goede theologie heeft niet bevrijding als onderwerp, maar Woord 
en Naam van Jesus Christus, die bevrijdt. 
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Dit mag 'orthodox• en misschien daarmee •conservatief' klinken, 
maar Müllers bedoeling is om door een zuiver houden van de 
verkondiging de politiek, ook de revolutionaire politiek 
nuchter te houden. Een eschatologisch dwepen met he·t socialisme 
kan erin de DDR alleen maar toe leiden dat de problemen die er 
in de DDR werkelijk zijn religieus worden ontlopen. Socialisme 
wordt dan een droom die wel in de idee het kapitalisme noncon
formistisch overstijgt, maar praktisch niet. Het reële socia
lisme wordt dan met een zodanige verwachting opgezadeld, dat 
het resultaat slechts teleurstelling en resignatie kan zijn en 
de vrome conclusie: zie je wel, dit is ook al niks. 
Theologische taak is niet, om een geseculariseerde beweging 
opnieuw van een religieus programma te voorzien, maar om in het 
horen naar Gods Woord zélf de religie af te leren. 
Dit is voor Müller (- het zou ook wel gek wezen als je daar bij 
een Duitse evangelische Dogmatiek niet mee te maken kreeg-) het 
hart van de rechtvaardigingsleer: in de rechtvaardiging worden 
we bevrijd van religieuze behoeften en pretenties. Klerikale 
aanmatiging wordt als goddeloos geoordeeld. Rechtvaardiging in 
Christus is het van de antithese, ook van de atithese van 
een belijdende kerk tegen de godloze communisten. 
In zijn religieuze aanmatiging wil de vrome over God beschikken 
terwijl hij tegelijk ontkent dat mensen in de maatschappij 
zelf tot opbouw en vormgeving in staat zouden zijn (8). Het is 
juist de hoogmoed van de religie waarin maatschappelijke 
revoluties als zonde der hoogmoed worden verworpen. Van die 
religie worden we volgens Müller in de rechtvaardiging bevrijd. 
Een religieuze greep naar zingeving van het wereldtotaal, het 
opbouwen van een 'christelijke wereldbeschouwing' (ook van een 
'theïstische wereldbeschouwing' tegen het 'atheïsme') - dat 
alles is zonde in de zin van de zonde die bij Luther door de 
'Gesetz' bewerkt wordt (9). Het geloof is voor Müller dus juist 
géén wereldbeschouwing. Rechtvaardiging bevrijdt ons van iedere 
behoefte aan een christelijk specificum. De kerk hoeft zich dus 
ook niet te bekommeren om haar zelfhandhaving, zelfs niet om 
de godsdienstvrijheid (En het betekent voor het feitelijke 
leven van de kerk heel veelm dát in Oost Europa te belijden ..• ). 

Door deze bevrijding van specifiek-christelijke pretenties komt 
er ruimte om zakelijk, nuchter en praktisch-politiek mee te 
werken in het maatschappelijk leven van de DDR te midden van die 
godloze communisten. 
Hierop de nadruk te leggen is bij Müller de functie van de 
heiligingsleer. Heiliging is bij hem geen tweede daad na de 
rechtvaardiging, maar als het ware de keerzijde ervan. De 
bevrijding van de religieuze zelfaanmatiging (rechtvaardiging) 
is tegelijk ook bevrijding tot vrije dienst aan de schepselen 
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(heiliging - 10). Heiliging is geen afzondering. Eigenlijk kan 
je heiliging in de zin waarin Müller dat gebruikt nauwelijks 
omschrijven met gebruikelijke termen als 'christelijk leven'. De 
heiliging duikt hier vrijwel onder in het seculiere, dagelijks 
leven in het socialisme. Geen religieus ethos, maar vrijè omgang 
met 'onkerkelijken'. Het in alle seculari tei t "für andere da 
sein". 
Dienst aan de schepselen dient rationeel, zakelijk en weten
schappelijk te gebeuren. Waarom nu, aldus Müller, zouden de 
communisten niet het meest zakelijk kunnen blijken te zijn? 
Waarom zou je niet overtuigd raken van de juistheid van hun 
wetenschappelijk instrumentarium om de maatschappij te begrijpen 
en van de juistheid van hun politiek om de maatschappij te 
veranderen? 
Hier, vanuit wat Müller klassiek-Luthers noemt het Mandatum 
dominii terrae komt het marxisme in het vizier. Het marxisme kan 
niet vooróp gaan in de dogmatiek - want dan wordt het óf een 
natuurlijk-theologische basis voor een religieuze bovenbouw óf 
het wordt zelf Weltanschauliche gnosis. Dan wordt het marxisme 
door zijp integratie in de dogmatiek toch eigenlijk van zijn 
materialistische karakter ontdaan. 
Maar vanuit de heiliging kan het marxisme wel verschijnen als 
een bruikbare, materialistische analyse en als navolgbare, 
revolutionaire praxis. 

Nu· is het marxisme van de SED meer dan analyse en praxis alleen. 
Het presenteert zich ook als een 'Weltanschauung'. Verrassender
wijze heeft Müller daar weinig moeite mee. Voor hem was immers 
het christelijk geloof vanwege de rechtvaardiging nu juist zélf 
géén Weltanschauung, dus als het marxisme zichzelf wel zo 
presenteert kan dat niet als concurrentie worden opgevat. De 
keuze voor of tegen de een of andere wereldbeschouwing is altijd 
relatief en secundair tegenover de primaire beslissing die valt 
in het antwoord op Gods openbaring in Jesus Christus. Maar die 
relatieve en secundaire beslissing is daarmee nog niet onbe
langrijk! (11) 
Zo zeer als de kerk nooit klasseneutraal is zo is ze ook nooit 
ideologie-vrij, en het is niet onbelangrijk voor welke ideologie 
ze dan in alle relativiteit partij kiest. Welnu, het marxisme 
kent een heel bepaalde wereldbeschouwelijke 'veralgemening' of 
'strekking' van zijn analyse en praxis: bijvoorbeeld een 
beslissing tégen een scepsis die iedere mogelijkheid van een 
verandering van maatschappelijke verhoudingen blokkeert en vóór 
een historisch optimisme; tégen het bij voorbaat opgeven van de 
wetenschappelijke kenbaarheid van de wereld en vóór het ver
trouwen op de mogelijkheid dat werkelijk een theorie van de 
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oorzaken van de uitbuiting en de weg naar opheffing daarvan 
gevonden kan worden (12). Waarom zou ook voor kerkmensen een 
partijkeuze voor een dergelijke wereldbeschouwing vanuit de 
heiliging, vanuit de vrije dienst aan Gods schepselen niet 
mogelijk zijn? zo vraagt Müller. 

Aan het begin van dit artikel schreef ik, dat Müller in de 
DDR-verhoudingen een eenzame positie inneemt. 
Het zal nu hopelijk duidelijk zijn, waarom hij met vele klerika
le stromingen in de protestantse kerk overhoop ligt. 
Maar impliciet is zijn opstelling ook voor velen in de 
Christlich-Demokratische Union ondermijnend. Want de CDU in de 
DDR heeft wel al jarenlang samenwerking met de SED in het 
'nationale front' beoefend, maar die praktische (en soms ook 
wel opportunistische) keuze voor het bestaande socialisme was 
toch. altijd gebaseerd op de vanzelfsprekendheid van het confes
sionalisme, dat je toch 'vanuit een geheel uiteenlopende 
wereldbeschouwing' samenwerkte. Daarmee vergeleken loopt Müllers 
theologie uit op een anticonfessionele doorbraak. 
Politiek gezien staat Müller dichter bij de SED. Die partij 
vindt in hem een intelligent pleitbezorger voor haar politiek 
in de kerkelijke wereld. Dat Müller geen 'Theologie van het 
socialisme' nastreeft kan haar alleen maar wel·kom zijn, want de 
SED is altijd doodsbang geweest voor het verwijt dat zij uit 
was op een soort communistische variant van de 'Deutsche 
Christen' of op een 'socialistische kerk'. Maar tegelijk is 
Müllers programma toch ook zodanig dat het in tendentie de 
verhoudingen ondergraaft waar communisten in de DDR jarenlang 
(en in bepaalde opzichten eigenlijk heel voorzichtig) aan 
gewerkt hebben. Want de kerkelijke algemene mening dat christe
lijk belijden en dialektisch materialisme twee onverenigbare 
wereldbeschouwingen zijn vindt haar vanzelfsprekende spiegel
beeld in de mening van communisten. Milllers inzicht nu, dat de 
politieke bijdrage van de kerk ligt in haar eigen reformatie 
in gehoorzaamheid aan het Woord en dat daarmee geïmpliceerd is 
een vrije dienst in de socialistische maatschappij zónder 
wereldbeschouwelijke scheidsmuren veronderstelt in laatste 
consequentie een opheffing van de samenwerking in het nationale 
front van christenen en marxisten als twee blokken, veronder
stelt dat christenen marxist onder de marxisten kunnen worden. 
Z'n doorbraak kondigt zich echter nog geenszins aan - en ik 
denk dat er ook heel wat ontspannener internationale verhou
dingen nodig zijn voor zulke döorbraken zich kunnen gaan 
aftekenen. 
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Voor Christenen voor het Socialisme uit het westen is Müller een 
interessante gesprekspartner. We hebben elkaar veel vragen te 
stellen. Ik heb hem onder meer de vraag voorgelegd, hoe Müller 
zich nu eigenlijk voorstelt dat de boodschap van de Rechtvaar-
diging als bevrijding van religieuze aanmatiging zich voltrekt? 
Is dat louter dat ene machtswoord van de predikant op de kansel 
die de genadeverkondiging uitspreekt? Is 'Bevrijding van de 
religie' in de DDR per decreet in te voeren, zoals het hele 
socialisme er door de aanwezigheid van het rode leger na '45 
voornamelijk per decreet is ingevoerd? 
Bij Mtiller is de bevrijding van de religie meer punt dan uitge
breidheid. Maar is het niet zo, dat we er alleen achter komen 
wat rechtvaardiging is door héél het verhaal van Israël te horen, 
in al zijn breedte, veelkleurigheid en beweeglijkheid? 
Ont-religionisering kan zich toch alleen voltrekken door heel 
een weg te gaan? 
En zou voor die weg niet de Tenach een veel grotere rol moeten 
spelen dan bij Müller in de dogmatiek gebeurt? Het is opmerke
lijk, dat hij (in navolging van bepaalde lijnen bij Luther) 
alleen de 'Heilige Schrift van Israël' als heilige Schrift 
erkent, waarbij het zogenaamde Nieuwe Testament niet anders te 
verstaan is dan als levend making van dat ene Woord dat al in 
de H. Schrift van Israël besloten lag (13). Maar dit inzicht, 
verwoord in de Locus de Sacra Scriptura van de prolegomena van 
deze dogmatiek werkt in het vervolg nauwelijks door. 

Müllers antwoord op deze vragen had een dubbel karakter. Aan de 
ene kant verwees hij naar de contextualiteit van de theologische 
existentie: als jullie in het westen andere wegen gaan in de 
bevrijding van de religie is dat prima, als je maar nalaat je 
eigen theologie en je eigen socialismeconceptie onmiddellijk 
te veralgemenen en in de DDR te willen importeren. Maar ander
zijds stelde hij toch ook de tegenvraag: in hoeverre voert het 
laten klinken van de Tenach bij jullie hollandse calvinisten 
niet tot een nieuw soort links confessionele politiek. waar ik 
hier in de DDR zo tegen vechten moet? 

Op deze tegenvraag kan ik niet zo maar 'oplossingeQ' of 
'garanties' aanbieden. Ik kan alleen naar nameh verwijzen. Zoals 
naar de naam van Kleijs Kroon. Al jaren onder ons: man van de 
doorbraak, juist als leermeester die telkens weer hoogst 
verrassend de Schriften van Israël voor ons open doet. 
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Noten 

( 1) H. Müller, "Evangelische Dogmatik im Uberblick", Berlin 
DDR 1978. Deel I bestaat uit "Questiones", II uit 
excursen, aantekeningen, registers en documenten. Het 
boek, vooral bedoeld als leerboek in een geherprogram
meerde studie, is helaas al weer uitverkocht. 

( 2) p 252 
( 3) p 240 
( 4) p 16 Vgl. K. Barth, KD I/I, p XI 
( 5) Debat met Generalsuperintentent Horst Lahr, in: Stand

punkt, augustus 1980, p 187-93 
( 6) Vgl p 210 en 237 
( 7) Vgl G. Bassarak, "Theologie des Genetivs?" Unionverlag 

Berlin 1975 
( 8) p 167 
( 9) p 136 
(10) p 181 
(11) Vgl Müllers behartenswaardige kritiek op Barths leer van 

de religie, p 276 en 703 
(12) Op de problemen die voortkomen uit de specifieke vorm die 

het dialektisch materialisme als 'wetenschappelijke 
wereldbeschouwing' aanneemt in de leerboeken van de SED 
ga ik nu niet in 

(13) p 33-40 
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Kleijs Kroon en Israël 

Henk de Nie 

Een van de eerste dingen die ik mij herinner valt kort na mijn 
komst naar Amsterdam in 1956. Het was midden in de golven van 
emotie na de Suez-crisis van 1957, toen velen de wonderen des 
Heren opnieuw in de Sinaï-woestijn zagen geschieden. In ons 
Amsterdamse ministerie verzetten zich met name Kroon en 
Meuzelaar, in een zeer bewogen extra~vergadering, belegd op 
verzoek van enkele prominente vertegenwoordigers van de toenma
lige Raad voor Kerk en Israël, tegen deze met gloed verdedigde 
vorm van natuurlijke theologie. "Welnee", zei Kroon, "het is 
geen mysterie, het waren helaas slechts Mistères ... " (de naam 
van de door Frankrijk aan Israël geleverde vliegtuigen). 
In bepaalde kringen kreeg ons Amsterdamse ministerie sindsdien 
de naam een soort antisemitisch gezelschap te zijn. Dat odium 
droeg je gauw, ook in de volgende jaren, wanneer je de gebeur
tenissen rondom de staat Israël met een nuchter oog bleef 
volgen. Het herhaalde zich na de roes van de juni-oorlog in 
1967. En het kostte soms goede vriendschappen. Kroon kan er van 
meespreken. 
Aanvankelijk was zijn stem min of meer die van een roepende in 
de woestijn. De weerklank was slechts gering, met name in de 
Hervormde Raad voor de verhouding van Kerk en Israël. Kroon en 
ik publiceerden in die tijd onze vijf stellingen over Kerk en 
Israël: de bijbelse profetie, het uitverkoren volk en de staat 
Israël. Ten aanzien van deze laatste zeiden we: "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 inzicht leiden, dat het ontstaan, de lotgevallen 
en de gedragingen van de staat Israël naar principieel gelijke 
normen als die van andere staten moet worden beoordeeld". 
De discussie hierover kwam helemaal in een stroomversnelling 
door de voorbereiding van de befaamde synodale 'handreiking 
voor een theologische bezinning' onder de titel 'Israël, volk, 
land en staat', waarin aan deze staat een theologische onderbouw 
werd gegeven. Dit geschrift verscheen in 1970 officieel geheel 
buiten de Hervormde Raad om, reden voor Kroon om zijn plaats in 
die Raad voortaan onbezet te laten. Sindsdien moest ik daar 
alléén onze stem laten horen. En hij verhief de zijne in ons 
maandbericht! Het was een enorm emotionele tijd. 
Met orkaanachtige vergaderingen .... 
Heel wat verademender was het, in het jaar daarop samen met 
Kleijs Kroon in diens onvolprezen kampeerauto op reis te gaan 
naar Baden-Baden voor een bezoek aan onze vriend dr. Robert 
Raphael Geis. Deze rabbijn heeft een diepe indruk op ons ge
maakt. Hij is ons helaas evenals Koos Meuzelaar veel te vroeg 
ontvallen. Zelden las ik iets indrukwekkenders dan zijn 
toespraak op een Krichentag over "Juden und Christen vorder 
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Bergpredigt". Eens heeft ook Geis in Amsterdam gewerkt, in de 
liberaal-joodse gemeente. Met wat zelfspot zei hij: "het was 
maar goed dat ik weg ging. Als ik langer was gebleven, zou de 
hele gemeente waarvan nog maar zestig leden over waren, waar
schijnlijk op de fles zijn gegaan". Van 1936 tot 1946 woonde hij 
in Israël. Daarna kwam hij er nooit weer. Waarom niet? "Chau
vinismus an sich ist überhaupt etwas schlimmes, aber jüdischer 
Chauvinismus is das schlimmste von allem". "Dat had ik al in de 
gaten" zei Geis, "toen jij, Kroon, nog veel positieve verwach
tingen van de staat Israël had". Met christelijke pogingen om de 
staat Israël een theologische onderbouw te geven héeft Geis 
nooit raad geweten. Volgens hem kwamen die pogingen niet voort 
uit de 'Urquellen des Gl.aubens', maar uit een slecht christelijk 
geweten. Hij vond dat christenen daarmee de joden een zeer 
slechte dienst bewezen. 
De geluiden uit Amsterdam die in dezelfde richting gingen, vonden 
aanvankelijk in den lande niet zoveel weerklank. Dat is echter 
in de loop der jaren wel veranderd. Het trof me, toen een 
theoloog met jarenlange Israël-ervaring later eens tegen me zei: 
"jullie in Amsterdam rondom Kleijs Kroon hebt - helaas - meer 
gelijk gehad met wat jullie al jarenlang over de problematiek 
van de staat Israël gezegd hebt, dan ik vroeger waar wilde 
hebben". Ook voor hem was het steeds duidelijker geworden, wat 
wij op onze manier in de vijfde stelling onder woorden probeer
den te brengen: "Voor een heldere verhouding van Kerk en Israël 
is het noodzakelijk dat in de Kerk het besef leeft, dat alle 
joden geen zionisten en alle zionisten geen vertegenwoordigers 
van 'Sion' zijn". 
Eén die wèl zo'n vertegenwoordiger van 'Sion' is, was kort 
geleden in een interview met de Haagse Post (van 30 augustus) 
aan het woord. Ik noem hem hier omdat hij me in veel opzichten 
aan Kleijs Kroon doet denken: een even eerbiedwaardige zevenen
zeventigjarige dwarsligger, professor Jesajahoe Leibowitz uit 
Jeruzalem. Zionist van de oude stempel, reeds in 1929 naar 
Palestina gekomen. Even solidair met zijn volk als Kroon het wil 
zijn. 
Maar de solidariteit vertroebelt gelukkig de helderheid van zijn 
denken en geloven niet. Deze overtuigd belijdende jood vertelde 
Inez Polak: "Al dat geleuter over Jeruzalem als heilige stad is 
je reinste afgoderij. Een stad kan niet heilig zijn, net zo min 
als 'n muur; dat is een stelletje stenen op elkaar. De klaagmuur 
is een discotheek geworden en dan zijn er ook nog mensen die 
denken dat God er een bijkantoor van de posterijen heeft ge
vestigd" ••. Enfant terrible in Israël. Een roepende in de woestijn, 
die waarschuwt tegen 'het kwaadaardige gezwel' in de vorm van de 
bezette gebieden, die naar zijn mening Israëls ondergang dreigen 
te worden. 
En toch wordt er naar zulke roependen geluisterd. Van hen kun je 
lernen. Zoals ik geleerd heb van Kleijs Kroon. 
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'Tenach en Evangelie' na Kleijs Kroon 

Wout van der Spek 

Nee Kleijs, je wordt nog niet bijgezet. Het gaat er integendeel 
om, te laten zien dat de lijnen die jij hebt uitgezet zijn 
blijven door,11.lopen. Sommige zijn wat dikker, andere wat dunner 
geworden, sommige zijn wat krommer, andere wat rechter geworden, 
maar het zijn onmiskenbaar dezelfde lijnen. 
Nu ben jij de laatste om te wensen dat een leerling zijn .leer
meester nakauwt. En zeker mij, die strikt genomen geen leerling 
van jou ben (mijn Gamaliël was Frans Breukelman) heb je bijna 
angstvallig anti-patriarchaal mijn eigen weg laten gaan. 
Onderstaand verhaal vormt een verslag van drie jaar werken. Het 
zal je hier en daar bekend voorkomen, je bent er veelal zelf 
bij geweest. Maar nu je wat ouder wordt is het wellicht een 
aardig geheugensteuntje. 

1. HET GESPREK MET ISRAEL 

Vanuit de geschiedenis van het christendom ligt het voor joden 
helemaal niet voor de hand een gesprek met christenen aan te 
gaan. De christendommelijke superioriteit (wij hebben 'Christus' 
die jullie verworpen hebben), het al vroeg in de kerkgeschiede~ 
nis opgekomen besef dat de kerk de plaats van Israël heeft 
overgenomen, de onderwaardering van de Tenach (te horen in een 
term als 'oude' testament) met als gevolg dat het apostolisch 
kerugma niet meer werd uitgelegd in het kader van Tenach maar 
in het kader van de heersende filosofie, en niet in het minst 
de wijze waarop kerk en theologie zich gedistantieerd hebben van 
de grote moord op de joden in '40 - '45, dat alles heeft voór 
een terecht wantrouwen gezorgd. Daarbij komt dan nog dat de 
wijze waarop de kerk op gebeurtenissen in en rond de staat 
Israël reageert (of niet reageert) dit wantrouwen versterkt. 
De kerkeraadscommissie 'Tenach en Evangelie' wijst er met nadruk 
op dat Jesus en zijn leerlingen de Tenach als hun bijbel hadden. 
Zij bestrijdt dan ook het voor vele christenen nog geldende 
besef dat het 'nieuwe' testament in plaats van het 'oude' 
testament is gekomen. Zij leert dat de christenen uit de 
synagoge zijn voortgekomen en hun afkomst niet verloochenen 
moeten. Zij wijst dan ook zending onder joden af en pleit er 
voor dat de joodse tegenspraak tegen Jesus' messianiteit 
funktioneren zal als een vruchtbare en misschien wel noodzake
lijke vraag aan henzelf met het oog op de zuiverheid van hun 
messiasbelijdenis. 
Deze theologische stellingname heeft een gesprek mogelijk ge
maakt dat vruchtbaar was en voor velen verhelderend heeft ge
werkt. 
De kerkeraadscommissie heeft zich echter niet alleen met 
theologie bezig gehouden. Meer en meer heeft zij geleerd dat 
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rechte theologie politieke neutraliteit uitsluit en ons 
p:vovoceert tot partij kiezen. Vanaf het eerste begin heeft de 
commissie de staat Israël als een staat voor en van vluchtelingen 
aanvaard en waar nodig verdedigd. Zij heeft echter in toenemende 
mate geweigerd deze staat te idealiseren en te ideologiseren. 
Een theologische fundering, anders dan dat vluchtelingen recht 
op een land hebben, wijst zij af omdat zo een fundering een 
helder zicht op de politieke verwikkelingen in het Midden Oosten 
belemmert. Solidariteit wordt dan een farce en verwordt tot een 
mateloze en religieus opgepoetste bewondering voor de underdog 
die nu zo sterk geworden is. Daar komt bij dat van de nood 
- er was voor joden geen menswaardige plaats in West-Europa -
een deugd gemaakt wordt. Zo een houding is - zeker voor 
christenen - ongepast. Een stellingname die uitgaat van het 
recht der slachtoffers zal ook de rechten van de palestijnen 
niet verdoezelen. De weg der verzoening mag dan een moeilijke 
zijn, het is de enige die tot een duurzame vrede kan leiden. De 
commissie poogt dan ook diegenen in Israël die deze weg willen 
gaan, zo veel mogelijk te steunen. 
Onze kritische houding maakt gesprekken er niet gemakkelijker 
op. De staat vormt voor hen die nog steeds te lijden hebben 
onder het trauma· van de grote moord een permanente reddingsboei. 
Kritiek daarop is moeilijk te verteren. 

2. DE BIJBELSOCIËTEIT 'TENACH EN EVANGELIE' 

Hoewel dit leerhuis organisatorisch los staat van de kerkeraads
commissie (destijds zo opgezet met de bedoeling ieder kerkisme 
te vermijden en geen enkele drempel op te werpen) vormt het een 
belangrijk centrum van ons werk. Hier worden exegese gepresen
teerd en ook gemaakt: het gesprek over de teksten is creatief. 
In andere cursussen, in Amsterdam en elders, wordt gebruik 
gemaakt van het op de bijbelsociëteit geproduceerde materiaal. 
Aan de orde kwamen Gen 12-22 (de zg. landbelofte), Gen 1-4 
(schepping en zg. val), Èx 7:19-12:51 (de tien slagen), Esther, 
Ruth en Gen 37-48 (Jozef). 
Tekst en uitleg van de tien slagen zijn gepubliceerd in ons 
'Maandbericht', van de overige exegese avonden zijn verslagen 
verkrijgbaar bij de commissie. Hier beperk ik me tot een aantal 
opgedane inzichten wat betreft de exegese en de hermeneutiek. 
a) De joods-palestijnse kanonindeling die met het woord Tenach 

gegeven is, blijkt uitermate verhelderend. Kenmerkend voor 
deze indeling (in tegenstelling tot de joods-alexandrijnse 
Septuaginta kanon) is de centrale plaats van de Tora, het 
eigenlijke godswoord, met daaromheen de profeten en de 
geschriften. Geen Tora zonder Profetie en die twee niet 
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zonder de reakties van de horende gemeente. Deze wisselwer
king tussen Tora en Profetie en Geschriften verheldert het 
theologisch bezig zijn. 

b) Het door Martin Buber geformuleerde inzicht dat de bijbel 
geschreven is om het horen blijvend mogelijk te maken en dat 
dat konsekwenties heeft voor de exegese, blijkt steeds meer 
waar te zijn. Vorm en inhoud van de bijbelse verhalen zijn 
één, de bijbelse taal is 'Sprache der Botschaft'. Wat ons 
betreft, wij zouden zonder dit (in Nederland door vooral 
Miskotte en Breukelman geïntroduceerde) inzicht al lang uit
gelezen zijn. De laster als zou 'het er bij de Amsterdamse 
School op lijken dat daar het Woord woorden geworden is in 
plaats van vlees' - Berkhof - nemen we voor lief. 
Met de eenheid tussen vorm en inhoud is het vertaal-probleem 
gegeven. Dit op te lossen door de eenheid van vorm en inhoud 
te ontkennen (zoals de dynamisch-equivalenters doen) levert 
wel een boekje, echter geen vertaling op. Waar de bijbel 
'onze omgangstaal' moet spreken ontstaat 'Oud NieuwG' (vrij 
naar Ries Maaswinkel). 

c) De joodse uitlegtraditie is voor ons van onschatbare waarde. 
Zij funktioneert met name als een oudste leesresultaat van 
mensen die èn in ruimte en tijd èn mentaal dichter bij de 
teksten staan dan wij. Waar zij 'hobbels' in de tekst signa
leren is het zaak op te letten, en waar wij ze menen te ont
dekken is het zaak te checken of dat geen gezichtsbedrog is 
vanwege de afstand die wij nu eenmaal tot de teksten hebben. 
Van de joodse kommentaren noem ik - naast de Targoems en de 
Midrash Rabbah - Benno Jacob (Genesis) en S.R. Hirsch 
(Pentateuch en Psalmen). Vooral de laatste verdient grotere 
bekendheid. Want ondanks zijn vaak wat wonderlijke woordver
klaringen zet hij je vaak op een goed spoor. 

d) De bijbel is het boek van een minderheid - de titel van een 
veel te weinig bekend boek van Geis 'Gottes Minorität' is een 
hele goede karakteristiek ook voor de bijbelschrijvers - die 
temidden van de heersende meningen de 'Stem in het gebeuren' 
heeft vertolkt. Die minderheid is bijbels-theologisch ener
zijds te beschrijven als 'Israël temidden van de volken', 
anderzijds als 'Jozef temidden van zijn broeders'. De volke
ren worden door Israël vertegenwoordigd, Israël op zijn 
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beurt door de eenlingen in zijn midden. Historische kennis 
(voor zo ver mogelijk, de,oudtestamentische wetenschap heeft 
er een handje van theorieën als feiten te presenteren) van 
de Umwelt èn van Israël is dan ook van groot belang. Tegen de 
achtergrond van de heersende meningen (hetzij buiten, hetzij 
binnen Israël) blijkt pas hoezeer de verhalen revolutionair 
waren en nu nog zijn. 



e) De weg van het verstaan loopt van Tenach naar het Evangelie. 
Wij hebben ons dan ook vooral met Tenach bezig gehouden. Toch 
behoort een kursorische lezing van een van de apostelge
schriften (met name Paulus; en dan binnen de kaders die Kroon 
gewezen heeft) tot de desiderata. Waar Tenach - voor zo ver 
nog gelezen - is ondergesneeuwd door christendommelijke 
burgerlijkheid, zal dat zeker ook voor Paulus gelden. 

Naast de exegetische kursus hebben we ons regelmatig laten 
informeren over de politieke situatie in het Midden Oosten 
(Biegel, Groeneveld) en is er vanaf september '80 minstens één 
maal per maand kursus over 'Kerk en Synagoge de eeuwen door'. 
Begonnen bij de eerste eeuw zijn we nu in de zestiende/zeven
tiende eeuw aangeland. In de loop van de kursus werd duidelijk 
dat de geschiedenis van Kerk en Synagoge aanmerkelijk gekompli
ceerder is dan we dachten. Het gevaar bestaat dat die hele 
geschiedenis zo zeer overschaduwd wordt door de grote moord dat 
zij verte*end wordt. Dan weten we het allemaal al en is er 
weinig meer te leren. Ook algemeenheden als bijvoorbeeld 'de 
kerk is de oorzaak van het anti-semitisme' nodigen tot historisch 
onderzoek nauwelijks uit. 
Ik geef hier een enkel opgedaan inzicht door, 
Minstens tot in de middeleeuwen stonden kerk en synagoge in een 
concurrentiepositie tegenover elkaar, waarbij de joodse gods
dienst voor vele christenen een grote aantrekkingskracht had. 
Overgangen kwamen dan ook veelvuldig voor. In dit kader moeten 
de anti-joodse uitspraken van de kerkleiding worden verstaan. 
Diezelfde uitspraken echter konden een eigen leven gaan leiden 
en in ander historisch kader voedsel geven aan vreemdelingenhaat 
en dus aan anti-semitisme. Zo ging dat bijvoorbeeld in het 
Spanje van de visigothen. Er was vanuit de concurrentie tussen 
kerk en synagoge een zeker kerkelijk anti-judaïsme. Joden waren 
echter volwaardige burgers. Maar toen het rijk bedreigd werd 
èn vanuit het noorden èn vanuit het zuiden moest het ideolo
gische front worden gesloten en werden joden en andere ketters 
de dupe. Waarbij nog kwam dat de in Spanje wonende jodéh nogal 
wat kontakten hadden met joden in het noorden en in het zuiden 
en dus te meer onbetrouwbaar waren voor de heersende regering. 
Op zo'n moment werd het kerkelijk anti-judaïsme benut. En hoe 
meer de kerk het confessionele monopolie opeiste en hoe meer 
zij zich liet gebruiken als ideologisch apparaat ten dienste 
van de koning en de keizert hoe meer het anti-semitisme werd 
gelegitimeerd, gesanctioneerd en tenslotte ook geprovoceerd. 
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3. DE CENTRALE TRAININGSKURSUS AMSTERDAM 

J.H. Schoorel, Kroons 'secretaris in vaste dienst' zonder wie 
'Tenach en Evangelie' al lang niet meer had bestaan, zette deze 
kursus op als een kadertraining, bedoeld voor kerkeraadsleden. 
Nu komt er ook wel een enkele ouderling, voor het merendeel 
melden zich theologisch geïnteresseerden die niet direkt bij het 
kerkewerk betrokken zijn. 
In september '79 gingen we opnieuw van start met zo'n twintig 
deelnemers rond het thema 'De betekenis van Israël voor de 
theologie'. Wij kwamen tot de konklusie dat 'Israël' niet een 
aparte, toegevoegde locus dient te zijn binnen de dogmatiek, 
maar dat de notie 'Israël' werkzaam dient te zijn in iedere 
locus en daar gevoelige verschuivingen nodig maakt. 

4. DE MAANDELIJKSE UITLEGDIENSTEN 

De destijds genomen beslissing deze diensten niet meer ergens 
apart maar binnen een wijkgemeente te doen plaats vinden, is 
een goede geweest. Ons werk heeft meer bekendheid gekregen en de 
reakties vanuit de Parkkerkgemeente zijn - na een periode van 
aan elkaar wennen - gunstig. 
Na een lectio continua uit het boek Exodus (zo'n lectio is 
overigens in maandelijkse diensten moeilijk hanteerbaar) hebben 
we de stap gewaagd te gaan lezen uit het evangelie naar Johannes. 
De Exodus-uitleggingen verschenen in ons Maandbericht, over 
Johannes maak ik een paar opmerkingen. 
Zijn boek is de hele uitlegtraditie door als anti-joods verstaan. 
Meestal instemmend, de laatste tijd echter ook onder negatief 
voorteken. Het is daarom van groot belang te zien dat het 
griekse woord 'Joudaioi' in zijn evangelie niet 'joden' maar 
'Judeeërs' betekent. In heel dit evangelie namelijk ligt Judea 
tegenover Galilea, in beide gebieden wonen joden maar de 
bewoners van Judea heten 'joudaioi'. Zij vormen de confessione
len van die dagen die op de Tora zitten en Galilea het land van 
de volkeren noemen. Judea als het centrum van de macht en 
vooral de religie, Galilea als de arme periferie. Heel Johannes' 
verhaal beschrijft een gevecht. Het gevecht om de Tora. Is dat 
het boek waarin aan de armen (Lazarus!) bevrijding geleerd 
wordt of het boek van de 'religieus wetenden'? Dat is in het 
geding. Dat is niet anti-joods, dat is kritisch-joods. 
Men heeft ook beweerd (opnieuw instemmend meestal, ook afwij
zend) dat Johannes het oorspronkelijke kerugma verspirituali
seerd heeft. Ik geloof daar niets van. Wel gebruikt Johannes 
symbolische taal (water bijvoorbeeld staat voor Tora) maar dat 
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heeft meer te maken met de gespannen politieke situatie waarin 
je niet vrijuit spreken kan dan met spiritualisering. Ook 
gebruikt Johannes veel religieus aandoende termen, zoals 
tboven', 'ware', 'verhoging'. Toch gaat het Johannes nergens 
om religie, laat staan om een nieuw in te voeren religie, maar 
de kaders van de taal zijn hem hier en daar te eng om de 
radikaliteit van zijn evangelie gestalte te geven. Wie de 
opstanding van Lazarus uit de doeken wil doen komt woorden te 
kort. 
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'De strengste proef' of 'de toekomst van het gesprek Kerk·& Israël'. 

Willem Zuid&ma 

Het was de zomer van 1962. In een van de 'colleges' van 
Cambridge was een 'Summercourse' georganiseerd onder auspiciën 
van het voormalige International Missionary Council's Committee 
on the Christian Approach to the Jews (IMCCCAJ). Het was het 
jaar na de integratie van de Wereldraad van Kerken en de 
Internationale Zendingsraad (IMC), waarbij ook het bovengenoemde 
Committee opgenomen was in de nieuwe struktuur onder de naam 
WCC/CCJP - Committee on the Church and the Jewish People. 
Het sprak vanzelf dat die integratie onderwerp va.~ gesprek was, 
en met name de naamsverandering: hield die ook een feitelijke 
beleidsverandering in? 
Ik herinner mij een zonovergoten binnenplaats. Groepjes mensen, 
en daartussen, met lange armen wiekend als een hollandse molen, 
Kleijs Kroon, met aan zijn zijde, wat stiller Coos Meuzelaar, 
kort daarvoor gepromoveerd op "Der Leib des Messias". Het 
standpunt van Kroon loog er niet om. Zijn uitbarstingen van 
woede om wat de "Dean of the Conference" H.L. Ellison niet alleen 
in Bijbelstudies te zeggen had, maar ook hoe hij de diskussies 
stuurde, waren niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. Voor Kroon 
was er maar één beleidslijn denkbaar: een niet-missionaire en 
luisterende, een lerende en niet belerende. 
Dat schopte wel een beetje tegen de schenen van een aantal 
mensen "die zo van de joden hielden dat zij ze liefst allemaal 
zo snel mogelijk tot Jesus brengen wilden". Een van hen was een 
dame van rijpere leeftijd die haar leven wijdde aan het 
schrijven van stichtelijke teksten voor een scheurkalender voor 
de Jodenzending. Daarin vertelde zij 'ontroerende' bekerings
verhalen van Joden die Jesus gevonden hadden. Zij had zelf geen 
mensen nodig. In de eenzaamheid van haar flat bracht zij de 
Heilige Geest haar te binnen wat zij op haar kalenderblaadjes 
schrijven moest. Of zij veel joden kende waag ik te betwijfelen. 
rn·extreme vorm belichaamde zij een houding ten opzichte van het 
jodendom die zeer gebruikelijk was in de kerken. Wat mij daar
bij voor grote vragen stelde - en ook schokte - was de geringe, 
en vooral niet-specifieke, kennis die men met betrekking tot het 
jodendom had. Die ging vaak niet verder dan enkele zeer algemene 
noties en kwam zelden tot een verstaan van het jodendom vanuit 
zichzelf. Maar wat hadden zij dan de joden te bieden die zij 
tot bekering brachten? En wat moesten deze joden dan voor hun 
bekering prijsgeven? 
Op een bepaald moment vroeg ik Kroon, in welke richting hij mij 
zou suggereren mijn weg te zoeken. Ik was juist gekozen om het 
'Kerk en Israël'-werk in België te gaan doen, en zou mij daar
voor een jaar kunnen voorbereiden. Hij wees mij op Coos Meuzelaar: 
"Lees zijn boek", Niet zo heel lang daarna ontviel Meuzelaar 
"ons". En met "ons" bedoel ik al die mensen rond Kroon die zulke 
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verwachtingen van hem hadden. Het duo Kroon-Meuzelaar op die 
conferentie had iets van Mozes en Aäron, maar met verwisseling 
van rolelementen. Mozes had niet bepaald een spraakgebrek, en 
Aäron was niet de man die het woord voerde, maar die wat Mozes 
- de geïnspireerde - 'profeteerde', doordacht en wetenschappelijk 
vormgaf. Dat was althans hoe ik er toen tegenaan keek. 
De hint van .. Kroon heeft mij definitief op een antimissionair 
spoor gezet. Op het spoor van het erkennen en willen kennen van 
het jodendom. Bepaalde elementen uit het boek van Meuzelaar 
hebben grote indruk op mij gemaakt. Allereerst zijn onvoor
waardelijke trouw aan Paulus. Dan de overtuiging dat als men 
Paulus' brieven maar terugzet in de kontekst waaruit zij gekomen 
zijn - de joodse kontekst - dit een herinterpretatie kan 
opleveren die de joods-christelijke betrekkingen niet langer 
schade zou doen, integendeel positief zou beinvloeden. Paulus 
moest terugveroverd worden op de latere helleniserende theologie 
met haar anti-judai.stische implicaties. Voorts dat dat alleen 
maar mogelijk is indien wij bereid zouden zijn het jodendom 
vanuit zichzelf te verstaan, en niet vanuit 19 eeuwen christe
lijke theologie. En tenslotte dat de enige authentieke toegang 
tot het toenmalige jodendom is via het jodendom van de erop
volgende perioden: Meuzelaar citeert zonder gewetensbezwaar 
latere joodse bronnen om de aanwezigheid van bepaalde voor
stellingen in vroegere lagen waarschijnlijR te maken. En waarom 
niet? Als het latere zich uit het vroegere ontwikkeld heeft, 
zou men dan niet met een zekere voorzichtigheid uit het latere 
tot het vroegere mogen konkluderen? 
Misschien is deze voorstelling van zaken enigermate subjektief. 
Maar ik meen erin iets te herkennen van Kroons bewogen inzet 
voor een ander verstaan van Paulus. En voor mijn besef had 
Meuzelaars werkwijze verregaande konsekwenties. Als men uitgaat 
van de verwantschap van het oudste christendom met het toenma
lige jodendom, dan houdt het feit dat bepaalde denkbeelden zowel 
in de latere rabbijnse literatuur voorkomen als in het 'Nieuwe 
Testament', nog niet noodzakelijkerwijze in dat de rabbijnse 
schrijvers uit de oudste christelijke bron geput zouden hebben, 
of ervan afhankelijk zouden zijn. Dan lijkt het waarschijnlijker 
dat zij èn de nieuwtestamentische schrijvers uit één en de2elfde 
joodse of niet-joodse bron geput hebben. Dan zou men de moge
lijkheid onder ogen kunnen zien dat de nieuwtestamentische 
uitlating wellicht de oudste aanwijzing is van het feit dat in 
joodse kring toen zó gedacht werd. Het 'Nieuwe Testament' is dan 
een .joods dokument waarvan men eventueel kan betreuren dat het 
zo geschikt was en is om in anti-judaïstische zin uit te leggen. 
Meuzelaar kan met grote openheid in het begrip 'Lichaam van de 
Messias' joods-traditionele èn grieks-filosofische elementen 
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onderkennen. Hij ziet het tegelijk als een aanduiding van de 
door Paulus voorgestane samenleving van joden en heidenen binnen 
één organisch verband 'in de. dagen van de Messias', èn kan 
daarin tevens stoïsche componenten herkennen. Immers het 
jodendom ten tijde van Paulus en later maakte met grote vrij
moedigheid gebruik van 'hellenismen', echter zonder zijn joodse 
identiteit prijs te geven. In hoeverre kan dat ook van Paulus 
gezegd worden? 
Samenvattend zou men op basis hiervan wellicht kunnen conclude
ren tot 
a) de noodzaak van een verstaan van het jodendom vanuit zichzelf 

en vanuit zijn eigen zelfverstaan; 
b) het goed recht van een herinterpretatie van het 'Nieuwe 

Testament' in het licht van zijn verwantschap met het 
toenmalige joodse denken. 

Daarom wil ik hier op deze plaats een eresaluut brengen aan 
Kleijs Kroon. Misschien deel ik niet al zijn inzichten. Maar 
voor mij blijft Kroon de leraar die mij op een beslissend moment 
de weg heeft gewezen. Men zou ook kunnen zeggen dat hij toen 
'Tora heeft belichaamd voor mij'. 
Het spoor waarop Kroon en Meuzelaar mij destijds gezet hebben, 
loopt naar mijn overtuiging uit op de vraag: 'Wie bepaalt wat 
joods is, wij of de joden zelf?' 
Steeds opnieuw blijkt dat wij bij de bepaling van wat nu 
eigenlijk joods is niet kunnen volstaan met ons in allerlei 
teksten te verdiepen, maar de ontmoeting met het levende .joden
dom nodig hebben. In de schriftelijke neerslag van een levende 
traditie gaan altijd wezenlijke elementen verloren. Een levende 
taal kan immers ook niet alleen maar geleerd worden uit een 
grammatica en een oefeningenboek, of zelfs de literaire pró
dukten van de grootste schrijve~s. Bij een dode taal moet men 
daarmee wel volstaan. Maar een traditie is niet dood zolang er 
nog een gemeenschap is die haar draagt. Die traditie is de 
neerslag van een taal, die die gemeenschap door de eeuwen heen 
gehanteerd heeft voor haar kommunikatie. Die kommuniaktie 
verliep niet alleen maar via woorden, maar op al die manieren 
waarop non-verbaal gekommuniceerd kan worden. Alleen in de 
ontmoeting met de levende gemeenschap kunnen wij de gevoeligheid 
verwerven voor al die vormen van taal die niet hun neerslag 
gevonden hebben en kunnen vinden in geschreven teksten. 
Vandaaruit is ook de terughoudendheid te verstaan die de joodse 
gemeenschap heeft gehad met betrekking tot het opschriftstellen 
van de traditie, en die bepaalde leraren hebben gehad ten aan
zien van het opschriftstellen van hun leringen, hun 'tora', in 
verband met het gevaar dat ze buiten hun kontekst geinterpre-
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teerd zouden worden. Dat gevaar is ook niet zo denkbeeldig 
getuige de keren dat joden bij christelijke pennevruchten zich 
de verbijsterde vraag stellen: 'Hier wordt gesproken van joden
dom en joodschristelijke traditie: 
Wat is daar nu het joodse van? Het beeld dat deze mensen van het 
jodendom hebben, daar herkennen we ons met geen mogelijkheid in? 
Waar halen ze dat nu vandaan? 
Meer en meer heb ik de idee dat wij christenen nog maar aan het 
begin van de weg staan. We moeten zoveel afleren. Eeuwen en 
eeuwen anti-judaïsme en jodenzending hebben bij ons een attitude 
aangekweekt van: Wij weten beter dan welke jood ook wat joods is 
en wat goed voor de jood is. Dat kan naar twee kanten een uit
werking hebben: ofwel het jodendom wordt idieel en idealiter 
geschetst en elke vorm van .jodendom dat daar niet mee in over
eenstemming is, heeft per definitie ongelijk of is een 'ver
wording' van het ideale of 'door God bedoelde' en 'door de 
profeten gewilde' jodendom. De jood die het er niet mee eens is, 
wordt afgeschreven. Ofwel: alle jodendom is gevaarlijk en moet 
terwille van de christelijke identiteit onschadelijk gemaakt 
of althans gemeden worden. 
Aan beide houdingen ligt in wezen dezelfde instelling ten 
grondslag als aan zending en missie: wij hebben de waarheid 
(ontvangen), en de jood die dat niet aanvaardt doet dat tot zijn 
eigen schade. 
Wat Augustinus zegt: dat het lijden van de joden 'testis 
iniquitatis suae et veritatis nostrae' is, legt op een ont
hutsende wijze bloot waar het christendom voor gekozen heeft, 
een houding van 'Wij hebben gelijk'. (Vergelijk dat eens met 
1 Korinte 11:16!) 
Een dergelijke houding staat het luisteren in de weg, en daarmee 
een echte relatie. Ik kan mij voorstellen dat Zwi Werblowsky 
daarover eens heeft gezegd: "Jullie christenen zijn alleen maar 
geïnteresseerd in dode joden - van eeuwen terug-; die kunnen 
niet tegenspreken!" De psycholoog Thomas Gordon heeft gezegd: 
"Aktief luisteren ( ... ) is meer dan een passief aandacht beste
den aan de boodschap van de ander. Het is een proces, waarbij 
je wat jij begrepen hebt van die boodschap aan de strengste 
proef onderwerpt, namelijk door jezelf te dwingen de betekenis 
van de boodschappen van de zender in je eigen woorden weer te 
geven en deze aan de zender terug te geven ('feedback'), opdat 
hij kan zeggen of het juist is of dat het gekorrigeerd moet 
worden. ( ... ) Aktief luisteren bergt echter zijn eigen risico's 
in zich. Er gebeurt iets met degene die zich oefent in aktief 
luisteren. Als je precies begrijpt hóe iemand anders denkt of 
voelt vanuit zijn eigen standpunt, als je jezelf voor een 
ogenblik in zijn positie plaatst, de wereld ziet zoals hij hem 

85 



ziet, dan loop je als luisteraar het gevaar dat je eigen 
meningen en instelling veranderd worden". 
Luisteren is dus uiterst riskant. Het zou kunnen inhouden dat 
ik ga veranderen. Maar aan de andere kant is het onmogelijk om 
vanuit een niet-luisteren tot een wezenlijk kennen en begrijpen 
te komen. Het is niet zo moeilijk dit citaat van Thomas Gordon 
te vertalen naar de joods-christelijke betrekkingen. Het niet
(kunnen-)luisteren zit er bij ons ingebakken. En hoe kan het 
ook anders als we bij voorbaat al denken gelijk te hebben. Het 
heeft een oude geschiedenis. Gerard F. Willems, medestichter en 
jarenlang secretaris van de protestantse commissie 'Kerk en 
Israël' in België, heeft een onderzoek gedaan naar de_joodse 
kennis van Justinus Martyr (150). De jood in zijn Dialoog met 
Trypho mist niet alleen alle karakteristieken van Rabbi Tarfon, 
maar is een konstruktie van algemeenheden zoals die in christe
lijke ogen aan joden eigen waren. Geen wezenlijke kennis dus, en 
bijgevolg aanduiding van het feit dat er ondanks de titel geen 
sprake was van een echte dialoog, omdat blijkbaar Justinus (en 
het toenmalige christendom?) al niet meer geïnteresseerd was 
in 'aktief' luisteren. 

Hebben de joods-christelijke betrekkingen toekomst? Ik weet het 
niet zo goed meer. Ik weet alleen dat ze een kans hebben als het 
christendom bereid is aktief te gaan luisteren. "Ja maar, dan 
moeten de joden dat ook doen" hoor ik al roepen. Die kreet hoor 
ik al jaren. Want kennelijk legitimeert het gedrag van de ander 
mijn gedrag: de voorwaarden tot een gesprek bestaan uit preli
minaire voorwaarden die ik de ander stel. En zo .ontwijken we 
weer prachtig de mogelijkheid van aktief luisteren. Want aktief 
luisteren is riskant. Ons christendom mocht - wat God genadig 
verhoede! - eens kunnen gaan veranderen. 

Tot slot een opmerking: van christelijk theologische zijde wordt 
onafwendbaar altijd weer de opmerking gemaakt dat alleen via een 
nauwkeurige literair-kritische of literair-historische methode 
uit het latere rabbijnse materiaal gekonkludeerd kan worden tot 
vroegere tradities. Met betrekking tot dit standpunt zouden we 
de christelijke spreuk 'extra ecclesiam nulla salus' (letterlijk: 
'buiten de kerk geen heil') kunnen vertalen met 'geen heil in 
een andere methode dan die welke op het Nieuwe Testament wordt 
toegepast'. Het exklusief-denken zit ons tot in het merg van 
onze beenderen. 
Wat dat betreft zouden we als christenen misschien baat hebben 
bij het 'Eloe we-éloe'-model dat de rabbijnen toepasten op de 
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polemiserende scholen van Hillel en Sjammai: "Eloe we-éloe divré 
eloqim chayim: deze en die zijn beide de woorden van de levende 
God'. En dat dan toegepast op jodendom en christendom. 
Misschien dat wij vanuit die attitude het gaan aandurven om ons 
spreken over het jodendom te onderwerpen aan 'de strengste 
proef'. 
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Der wachsende Antijudaismus in den Evangelienhandschriften 

H. -W. Barlsch 

Studiert man die Evangelien einmal nicht nach einer kritischen 
Ausgabe des Neuen Testaments (NT), sondern nach einer der heute 
allgemein zugänglichen Ausgaben einzelner Handschriften, so 
fallen einem verschiedene Besonderheiten auf, die in der 
kritischen NT Ausgabe entweder nicht verzeichnet sind, oder die 
man dort überlesen hat. Und doch sind derartige Verschreibungen 
meist nicht ohne ein bestimmtes Verständnis des Schreibers 
zustande gekommen. 

So schreibt z.B. der Code.x Bezae Markus 6,6 am Schluss der 
Erzählung von Jesu Besuch in Nazareth, wo er wegen ihres 
Unglaubens keine Wunder tun konnte, "nur wenigen Kranken legte 
er die Hände auf und heil te sie": "Und er wunderte sich liber 
ihren Glauben", während alle anderen Zeugen den Unglauben nennen. 
Für den Schreiber scheint der Glaube der wenigen mehr Grund zur 
Verwunderung zu sein als der Unglaube der Mehrheit. Aber die 
Abwandlungen des Textes zeigen auch eine theologisch oftmals 
fragwürdige Tendenz. 

Das Christentum batte sich vom Judentum getrennt. Es suchte bald 
diese Trennung zu betonen, um der Anfeindung und gesellschaft
lichen Ächtung zu entgehen, denen die Juden ausgesetzt waren. 
Es suchte sich zudem religiös der Umwelt anzupassen. Seine 
Abendmahle und Taufen liessen es als eine Mysterienreligion 
erscheinen, die etwa der Mithras-Religion entsprach. Und der 
Christus wurde dann zum Gott, sodass schon bald Plinius in einem 
Brief an Trajan die Christen als solche bezeichnen konnte, die 
einen Christus als Gott verehren. 

Wenn wir diese Tendenz in Rechnung stellen, erscheinen manche 
Besonderheiten und vor allem Korrekturen der alten Texte in 
einem fragwürdigen Licht. 
Jh 1,34 liest der Sinaiticus ursprünglich - wie auch p5 und 
einige altlateinische Handschriften: Und ich hahe gesehen und 
bezeuge, daas dieser ist der Auserwählte Gottes. Erst ein 
Korrektor, den Tischendorf in das 7.Jahrhundert datiert, hat 
qen gewohnten Text hergestellt: ••• dass dieser ist der Sohn 
Gottes. In doppelter Hinsicht ist diese Korrektur von Bedeutung. 
Einmal ist "der Erwählte Gottes" ein altes jüdisches messia
nisches Prädikat, das nur noch Lk 23,35 im Munde der 
"Herrschenden" unter dem Gekreuzi gten begegnet: Andere hat er 
gerettet, er wette sich selbst, wenn dieser der Christus Gottes, 
der Auserwählte ist. Es hat also der Korrektor des Sinaiticus 
ein Messiasprädikat abgewandelt, das zu seiner Zeit wahrschein
lich wegen seines jüdischen Ursprunge nicht mehr verstanden 
wurde. 
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Von grösserer theologischer Bedeutung 1st jedoch die Einfügung 
des göttlichen Prädikates hier, wie Jh 16,15 und 17,10, wo durch 
eine Einfügung bzw Abwandlung des Textes eine Aussage über die 
Einheit zwischen Gott und Jesus eingefügt wird, die wiederum der 
Sinaiticus nicht liest. Jh 16,15 lesen alle Zeugen ausser P66 
und Sinaiticus: Alles, was der Vater hat ist mein. Darum habe 
ich gesagt, dass ich aus dem Meinen nehme und ihnen verkündige. 
Diese Auslassung wird in den NT-Ausgaben als mechanisches Ver
schreiben aufgrund eine Homoioteleuton erklärt, weil der 
vorhergehende Satz ebenfalls endet: ••• und ihnen verkündige. 
Übersehen wird jedoch dab ei, dass dami t im Sinaïticus eine 
theologische Aussage fehlt, die auch 17,10 - dieses Mal nur im 
Sin ai ticus - fehl t. Er liest: Und mir hast du sie gegeben, und 
ich werde in ihnen verherrlicht. Alle anderen Zeugen lesen: 
Und alles, was mein ist, ist dein und das Deine ist mein, und 
ich werde in ihnen verherrlicht. Hier hat der Sinaiticus den 
gleichen Satz vonder seinsmässigen Identität Jesu mit dem 
Vater nicht gelesen. Die Vergottung Jesu gehörte in dieser 
Form noch nicht zu seinem Text. Dass auch diese Abwandlung des 
Textes in Zusammenhang mit der Lösung vom Judentum steht, er
kennt man, wenn man bedenkt, dass für Juden die Vergottung 
eines Menschen - und sei es des Messias - nicht möglich war. 

Gleich darauf folgt eine Abwandlung wiederum bei p66 und 
Sinaiticus jeweils in der Erstschrift; 17,12: als ich bei 
ihnen war, habe ich sie in deinem Namen erhalten und bewahrt. 
Die übrigen Zeugen fügen ein: •.• habe ich sie in deinem Namen, 
den du mir gegeben hast, erhalten und bewahrt. Aus den vorherigen 
Varianten kann man erschliessen, was diese Hinzufügung bedeutet: 
Gott had Jesus seinen, den göttlichen Namen gegeben. Auch dies 
ist ein Schritt sowohl zur Vergottung Jesu wie zur Entfernung 
vom Judentum. 

Scheinbar abseits der Problematik zwischen Christentum und 
Judentum liegt die textkritische Fraglichkeit jenes Jesuswortes 
run Kreuz, das der Sinaiticus in der Erstschrift Lk 23,34 
bezeugt: Jesus aber sagte: "Vater, vergib ihnen; denn sie 
wissen nicht, was sie tun "· Diese Worte hat schon ein früher 
Korrektor, vielleicht der Schreiber selbst mit Klammern ver
sehen, d.h. sie gehören für ihn nicht zum ursprünglichen Text. 
Später sind diese Klammern jedoch wieder ausgelöscht worden. 
Der Satz fehlt in den meisten alten Handschriften, ist im 
Codex Bezae erst später nachgetragen, setzt sich dann aber in 
den jüngeren Redaktionen und in den Minuskeln durch. Bei der 
Beurteilung müssen wir davon ausgehen, dass der Satz zur 
ursprünglichen Textüberlieferung gehört. Vor allem aber gilt 
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es zu bedenken, auf wen dieses Jesuswort zu beziehen ist! Da 
gleich darauf vonden Soldaten die Rede ist, die seine Kleider 
teilen - das alte Recht der Henker -, wäre es logisch, das 
Wort auf diese zu beziehen. Jesus bittet für die Soldaten um 
Vergebung; denn sie wissen tatsächlich nicht was sie tun. Wenn 
dieses Wort danach aber getilgt werden sollte, so bezog man es 
sicher nicht auf die Soldaten, sondern auf die Juden. Und 
dann bedeutete seine Tilgung eine eindeutig antijudaistische 
Textkorrektur. Sie hat so lange nachtgewirkt - obwohl die 
Tilgung zurückgenommen wurde -, daas noch in der NS-Zeit die 
Judenverfolgung von frommen Pietisten als Strafe Gottes für 
die Hinrichtung Jesu angesehen wurde. 

Besonders merkwürdige Abwandlungen des Textes bietet der Codex 
Bezae. Antijudaismus könnte die Veränderung des Gleichnisses 
vonden ungleichen Söhnen Mt 21,28-31 bestimmt haben: Was meint 
ihr aber: Ein Mensch hatte zwei Söhne. Und er trat zu dem 
ersten und sagte: "Mein Sohn, gehe heute und arbeite im 
Weinberg". Er aber antvJortete und sagte: "Ich wiU nicht". 
Spä:ter aber bereute er und ging in den Weinberg. Er trat aber 
zu dem anderen und sagte dasseZbe. Der aber antworttte und 
sagte: "Herr, ich werde hingehen ". Und er ging nicht hin. 
WeZcher vonden Zweien hat den Willen des Vaters getan? Sie 
sagen: Der Letzte. Diese Fassung kehrt die Aussage des Gleich
nisses dahin um, dass die befragten Pharisäer antworten, dass 
derjenige, der dem Gesetz Gottes zustimmt, auch dann den 
Willen Gottes erfüllt, wenn er nicht entsprechend handelt. 
Der Codex Bezae hat damit den Pharisäern eine besondere bos
hafte Antwort unterstellt. 

Es braucht nicht Antijudaismus zu sein, könnte aber damit 
zusammenhängen, dass Codex Bezae an zwei Stellen bemüht ist, 
die Familie Jesu von dem Vorwurf zu bewahren, sie habe sich 
gegen Jesus gestellt. Jh 7,5 sind wir gewohnt zu lesen: Denn 
auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Diese Aussage im 
Imperfekt macht eine auf Dauer geltende Feststellung. Codex 
Bezae liest demgegenüber: Denn sie aher, seine Brüder waren 
damals zwn GZauben an ihn gekommen. Mit der Übersetzung suchen 
wir die Verbform des Aorist wiederzugeben, die eine einmalige 
Handlung kennzeichnet. Ein Korrektor hat diesen Satz abge
wandelt: Denn aûch seine Brüder waren damals (noch) nicht zu 
GZauben an ihn gekommen. Eine ähnliche Rechtfertigung der 
Familie Jesu hat Codex Bezae Mk. 3,21 hergestellt. Wir sind 
gewohnt zu lesen: Und als die Seinen hörten, gingen 
hinaus, ihn zu ergreifen; denn sie sagten: Er ist von Binnen. 
Diesen kurzen Satz hat Codex Bezae durch eine inhaltlich andere 
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Darstellung ersetzt: Und ais die Schl'iftgeZehrten und die 
übl'igen über ihn hörten, gingen sie hinaus, ihn zu ergreifen; 
denn sie sagten: Er bl'ingt s.ie in Verwirrung. Man könnte sogar 
übersetzen: ... er wiegeZt sie auf. Abgesehen davon, dass 
Codex Bezae damit wohl auch den historischen Zusammenhängen 
näher kommt, wird die Familie Jesu von dem Vorwurf befreit, sich 
gegen Jesus gestellt zu haben. Es sind vielmehx die Schrift
gelehrten und "die übrigen", d.h. also das jüdische Volk. 

Zu den Streitgesprächen über den Sabbat ffigt Codex Bezae Lk 6,4 
hinzu: AZs er an. demselben Tage einen am Sabbat arbeiten sah, 
sagte er zu ihm: "Mensch, wenn du weisst, was du tust, bist du 
selig; wenn du es aber nicht weisst, bist du verflucht und ein 
übertreter des Gesetzes". Dieses Logion fällt schon wegen seiner 
geschlossenen Form auf, die als Sentenz zu bezeichnen ist. Es 
ist also sicher jüngeren Ursprungs. Jedoch ist es auch für die 
Auslegung schwierig. Eindeutig vertritt es jedoch die entgegen
gesetzte Haltung gegenüber Num 15,32f, wo einer, der am Sabbat 
Holz sammelt, auf Gottes Befehl gesteinigt wird. Diese gesetz
liche Haltung, Sabbatarbeit zu verurteilen, weist das Logion 
zurück. 

Geht die Vergöttlichung Jesu mit dem Antijudaismus parallel, 
wird man auch die Tilgung von Lk 22,43f in diesem Zusammenhang 
·nennen müssen: Es ersahien ihm aber ein Engel vom Himmel und 
stärkte ihn. Und als er in Todeskampf genet, betete er 
heftiger. Es wurde aber sein Schweiss wie Blutstropfen, die 
fielen auf die Erde. Die Überlieferung ist geteilt. Die Erst
schrift des Sinaiticus liest den Text wie auch der Codex 
Bezae. Aber vielleicht hat schon der Schreiber des Sinaiticus 
selbst den Text in Klammern gesetzt. Erst ein Korrektor des 
7. Jahrhunderts hat diese Klammern wieder gelöscht. Den Grund 
für die Tilgung nennt der Kirchenvater Epiphanius (+403): Man 
empfand diese Szene ebenso wie Jesu Tränen über Jerusalem Lk 
19,41 als Belastung für das Jesusbild, eine Minderung seiner 
Gotteheit. 

Nun ist jedoch gewiss die Entwicklung des Textes nicht allein 
vom Antijudaismus geprägt. Er hat sich vielmehr zu dem 
Glauben an Jesus als den Gottessohn hinzugesellt. Vergegen
wärtigen wir uns die Situation der Schreiber, so werden wir 
annehmen müssen, dass sie nach mühevoller Tagesarbeit von 
ihrem Glauben bestimmt sich an die Schreibarbeit setzten. 
Dafür haben wir einige schöne Beispiele: Lk 2,8 hat der 
Schreiber des Codex Bezae ein Omega durch ein Alpha ersetzt und 
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damit gelesen: Es waren aber Hirten in dieser Freud,e auf d,em 
Feld,e und hüteten d,es Nachts ihre Herde. Das ist sicher kein 
mechanischer Schreibfehler; denn er hat auch ein Etha wegge
lassen, weil es nicht heissen konnte: ... in d,ersewen Freud,e. 
Und der gleiche Schreiber lässt die Engel nicht Gott loben, 
sondern schreibt: ... und die Menge d,er Heerscharen des Himmels 
riefen Gott an und aagten: in d,en Höhen sei Gott und auf 
Erd,en Fried,en ••. Wie die Engel so wollte auch der Schreiber 
Gott um Frieden auf Erde anrufen. 

Am Ende des Lukasevangeliums 23,53 liest der Codex Bezae: lfnd 
er ncihm d,en Leib Jesu herunter und wickelte ihn in ein Leinen
tuch und legte ihn in ein in Stein gehauenes. Grab, worin noch 
keiner gelegen hatte und legte einen Stein auf das Grab, den 
zwanzig Männer kaum wälzen konnten. Das erscheint auf den 
ersten Bliek als eine Ausgestaltung, die das Wunder der Auf
erstehung vergrössern soll. Jedoch steekt dahinter auch die 
Absicht, zu unterstreichen, dass Joseph von. Arimathia den 
Leichnam Jesu vor den Pharisäern schützen wollte. 

Diese Beispiele der Textentwicklung sollten zeigen, dass es 
nützlich ist, nach einem Text zu fragen, der in einer Gemeinde 
lebendig, d.h. im Gebrauch gewesen ist. 
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Anti-Semitisme in het 'Nieuwe Testament'? 

Rochus Zuurmond 

1. HET VRAAGSTUK 

Steeds luider worden de stemmen, van joodse - zowel als van 
christelijke zijde, die de vraag of de wortel van het anti
semitisme reeds ligt in de geschriften van de Evangelisten en 
Apostelen (het zogenaamde 'Nieuwe Testament', een term die door 
K.H. Kroon terecht gemeden wordt), positief te beantwoorden 
(1). Het dreigt zelfs hier en daar een theologische mode te 
worden: na de materialistische-, de psycho-analytische - en de 
feministische exegese wordt nu de anti-anti-semitische exegese 
van het 'Nieuwe Testament' het gesprek van de dag. 

Intussen verloopt de discussie moeizaam (2). In zoverre dat een 
gevolg is van de ernst van 'Auschwitz', is dat begrijpelijk 
en ~erecht. De genocide op het joodse volk, in het hart van 
'christelijk' Europa, is geen zaak die met enkele vlotte theo
retische pennestreken kan worden afgedaan. Maar aan de andere 
kant mag 'Auschwitz' ook geen middel worden om iedere kritische 
opmerking bij de 'theologie na Auschwitz' de mond te snoeren. 
Er moet ruimte blijven om het met de protagonisten van dit type 
theologie oneens te zijn zonder onmiddellijk van anti-semitisme 
te worden verdacht. 

Het komt mij voor dat K.H. Kroon hier de juiste weg bewandelt. 
Decennia voordat de eerste Israël-theoloog zich in deze landen 
vertoonde, legde hij de schriften reeds uit in verbondenheid 
- geestelijk en in zekere zin zelfs lichamelijk - met het 
joodse volk, in daad en geschrift, met te nauwer nood bedwongen 
~motie soms, maar desalniettemin niet zonder kritiek ten aanzien 
van bepaalde ontwikkelingen in dat volk (met name in de staat 
Israël), als christen met grote reserves jegens het christendom, 
zonder echter zich ooit met goedkope, goed in het gehoor 
liggende frasen te ontdoen van de banden met de christelijke 
traditie, het 'Nieuwe Testament' beoordelend op zijn eigen 
mérites, als joods geschrift tegen een joodse achtergrond. 

2. ANTI-SEMITISME 

De (ongelukkige) term 'anti-semitisme' is opgekomen in de 
zeventiger jaren van de vorige eeuw. Hij vindt zijn oorsprong 
in de fatale gedachte dat de jood, als 'semiet', raciaal - en 
daarom ook radicaal - kan worden onderscheiden van de indo
europeaan (3). Het feit dat dit soort onzin destijds door 
millioenen is geslikt, dat socio-historische hersenspinsels als 
van H.S. Chamberlain in Die GmndZagen XIX Jahrhunderts 
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(van 1899) door grote delen van de academische wereld als diepe 
wijsheid werd begroet, behoort ons nog dagelijks tot zelfonder
zoek te brengen. Want dit soort pseudo-wetenschap is nog niet 
uitgestorven, ook al is zij dan niet langer openlijk anti
semitisch. Ik vermoed dat dit latente anti-semitisme in onze 
cultuur gevaarlijker is dan af en toe een hakenkruis op een 
synagoge; hoe minderwaardig dat laatste dan ook is. 
Tegenover alle theorieën over de oorsprong van de europese 
cultuur moet worden vastgehouden aan de stelling dat de jood 
daarvan een onvervreemdbaar element uitmaakt, op quasi
biologische - noch op quasi-sociologische gronden daarvan los 
te maken. Terecht zei Rosenzweig dat de bijbel (met name 
Tenach) een westers boek is. 
De zakelijke inhoud van het begrip 'anti-semitisme' is: politiek 
en ideologisch verzet, met alle middelen, tegen het jodendom 
als maatschappelijke verschijnsel. Zo definiërend heeft het 
m.i. zin dit anti-semitisme te onderscheiden van anti-judaisme 
als ideologisch (i.c. theologisch) verzet tegen bepaalde 
aspecten van het jodendom als religieus verschijnsel en 
anti-zionisme als verzet tegen bepaalde aspecten van de joodse 
staat. Wij moeten bij het aanbrengen van een dergelijke onder
scheiding echter op onze hoede zijn. De grenzen zijn niet 
altijd scherp te trekken. Anti-semitisme zal vrijwel altijd 
anti-judaisme insluiten (4), anti-zionisme is vaak alleen maax 
een eufemisme voor anti-semitisme. Maar het misbruik behoeft 
het gebruik niet op te heffen. Niet alle anti-judaïsme en 
anti-zionisme in de geschiedenis was anti-semitisme, getuige 
bijvoorbeeld Israëls profeten, de apostel Paulus, het chassi
disme en Martin Buber. 

3. ANTI-SEMITISME IN HET 'NIEUWE TESTAMENT'? 

Het is zonder meer duidelijk dat er in het 'Nieuwe Testament' 
een heftige discussie gaande is met het gevestigde jodendom uit 
de eerste eeuw. Terecht kan hier van anti-judaïsme, in de 
boven aangegeven zin, worden gesproken. Maar is dit nu ook 
anti-semitisme? Het zal wel niet toevallig zijn dat zij die 
deze vraàg bevestigend beantwoorden, grote delen van het 
'Nieuwe Testament' laat dateren, namelijk in een periode waarin 
de messiaanse gemeenten uit de goyim verondersteld worden zich 
van het jodendom te hebben afgescheiden (5). Bij de m.i. te 
gemakkelijke overgang van anti-judaïsme naar anti-semitisme 
vergeten zij bovendien dat tot in de vierde eeuw, laat staan 
in de eerste, het jodendom maatschappelijk sterker stond dan het 
pas opkomende christendom en dat anti-semitisch klinkende 
uitlatingen uit die periode heel anders moeten worden verstaan 
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dan soortgelijke uitlatingen uit de periode waarin de christenen 
de politieke macht in handen hadden. 

Late datering en een anachronistische beoordeling van het 
'Nieuwe Testament' suggereren dat deze bundel geschriften 
'christelijk' is en niet joods. Ik meen echter dat K.H. Kroon 
gelijk heeft wanneer hij, op interne gronden, het gehele 
'Nieuwe Testament' houdt voor een joods geschrift handelend 
over een binnenjoodse kwestie. Het verwijt van 'anti-semitisme' 
is dan op zijn gunstigst een anachronisme. 

Vooral moderne israëlische onderzoekers ziJn zich van het 
anachronistische karakter van hun overwegingen m.i. onvoldoende 
bewust. Zij hebben de neiging het jodendom van de eerste eeuw 
te bezien door de bril van het latere orthodoxe rabbinisme (6). 
Het jodendom van de eerste eeuw is veel gevarieerder dan men 
meestal denkt. Er is bijvoorbeeld het hellenistische jodendom, 
dat in de ogen van de latere rabbi's minstens net zo heterodox 
was als het christendom (vgl. de felle veroordeling van de 
Septuaginta!), er zijn - ook in Palestina zelf - de 'secten' 
die op dat moment, bij het ontbreken van een strakke norm van 
orthodoxie (of orthopraxie), geen 'secten' waren, maar stro
mingen naast andere; we kennen ze uit de Pseudepigrafen, de 
Qum Rhan literatuur en het werk van Josephus. In dit veelkleu
rig palet, waarin niet zelden de een de ander radicaal ver
ketterde, is de animositeit tussen bepaalde groepen joodse 
officials en messiaanse voorgangers, waarvan het 'Nieuwe 
Testament' spreekt, niets bijzonders. 
Helaas is het maar al te waar dat latere geslachten deze anti
judaîstische polemiek anti-semitisch hebben uitgelegd. Dat geldt 
overigens niet alleen voor het 'Nieuwe Testament', maar ook voor 
die passages van het 'Oude Testament! waarin de profeten kritiek 
uitoefenen op Israël! De wortels van deze anti-semitische 
'toepassing' liggen echter niet in de bijbel, maar in de maat
schappelijke en politieke verhoudingen van die latere tijd. Het 
is naief en goedkoop teksten verantwoordelijk te stellen voor 
het misbruik dat latere geslachten ervan maken, zeker wanneer 
die teksten - zoals hier duidelijk het geval is - daarvoor uit 
hun verband worden gerukt. Van de zijde van de 'theologie na 
Auschwitz' wordt m.i. veel te snel geïdentificeerd: 'Nieuwe 
Testament'= Christendom= 'Auschwitz'. Dan moet men zich ook 
niet verbazen wanneer aan de andere kant (bijvoorbeeld door 
mr. Nagel, onlangs in de NRC) een soortgelijk rijtje wordt 
opgesteld: 'Oude Testament'= jodendom= staat Israël= bom
bardementen van vluchtelingenkampen. Het één is even onzinnig, 
onhistorisch, ideologisch, als het ander. Maar als propaganda
slogans zijn beide niet ongevaarlijk. 
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Wie de anti-judaïstische polemiek van het 'Nieuwe Testament' 
anti-semitisch uitlegt, rukt de teksten uit hun verband. 
Misschien k.unnen we dat wat moeilijker maken door in plaats van 
'joden' 'judeeërs' te lezen; dat zou wellicht een al te vlotte 
identificatie met de huidige joden voorkomen. Maar voornamelijk 
zal het toch moeten komen van een betere, bijbels-theologisch 
en exegetisch meer doorwrochte, uitleg van het 'Nieuwe Testa
ment', waarbij voorop moet staan dat het anti-judaïstische 
getuigenis van het 'Nieuwe Testament' uitsluitend en alleen 
mag worden gehoord binnen het kader van het anti-heidense 
getuigenis van Tenach. Het is in Nederland met name K.H. Kroon 
geweest die hier baanbrekend werk heeft verricht. 

In dat verband wil ik nog één verwijt signaleren dat door 
sommige theologen - joodse zowel als christelijke - het 'Nieuwe 
Testament' gemaakt wordt, een punt dat kenmerkend zou zijn voor 
de breuk tussen jodendom en christendom, namelijk de 'vergod
delijking' van Jesus. Dáár, in de christologie, zou de angel 
zitten die moet worden weggenomen om het christelijk anti
semitisme uit te roeien: de kerk moet de godheid van Jesus 
herroepen. 

Alweer: het valt niet te ontkennen dat het latere christendom, 
vooral in de populaire monophysitische lijn, Jesus heeft ver
goddelijkt, dat wil zeggen: hem attributen heeft toegekend die 
het hellenisme kenmerkend achtte voor 'god'. Maar in het 
'Nieuwe Testament', daarin nauw aansluitend bij Tenach, gebeurt 
precies het omgekeerde: 'god' (wat dat dan ook precies zijn 
moge) wordt radicaal menselijk, zo zelfs dat buiten dit mense
lijke om de vocabel 'god' inhoudloos wordt. Tot in Chalcedon 
werkt dit door! Als de eerste christenen Jesus 'god' gaan 
noemen, dan is dat geen analytisch-, maar een synthetisch 
oordeel. 'God' wordt hier gedefinieerd, niet Jesus, als uiterste 
consequentie van de menselijkheid van 'God'. Ik vermag absoluut 
niet in te zien waarom dat onjoods zou zijn; integendeel, dit 
ligt geheel in de lijn van Tenach (7). Een terugval achter 
Chalcedon zou een terugval in het heidendom zijn. 

4. CHRISTELIJKE THEOLOGIE NA AUSCHWITZ 

Onàer bovenstaande titel publiceerde kortgeleden Hans Jansen 
een boek dat - zij het terzijde - met het probleem van het 
anti-semitisme in het 'Nieuwe Testament' te maken heeft. 
Het heeft mij verbaasd dat dit boek, althans in eerste in
stantie, zulke goede kritieken heeft gehad. Heeft dat te maken 
met de mode van dit moment? Of hebben de eerste recensenten het 
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- zeer dikke - boek niet goed gelezen? Want het heeft een aantal 
opvallende gebreken. Formeel al. Je kunt het toch niet maken om 
in 15 bladzijden het ant-semitisme van de oude kerk af te doen 
uitsluitend op grond van secundaire bronnen! En daaronder dan 
nog enkele uiterst bedenkelijke (Werner Keller bijvoorbeeld). 
Een boek dat over de wortels van het anti-semitisme gaat behoort 
toch die wortels zelf te onderzoeken en te noemen. Niets daarvan 
bij Jansen. Alinea na alinea worden theologen sprekend ingevoerd 
via anderen of - in tientallen gevallen - zelf zonder enige 
vermelding van de plaats van herkomst. De keren dat ik ze kon 
terugvinden waren de citaten vaak uit hun verband gelicht en 
tendentieus weergegeven. Ik wil de fouten van de klassieke 
theologen niet verhelen, maar zoals Hans Jansen het doet kan het 
ook niet. 

Wat voor de klassieke theologen geldt, geldt ook voor vele 
modernere. Uit hun werk wordt een hap en een snap opgepakt om 
als bewijsplaats te dienen voor de these van Jansen dat het 
christendom schuldig is aan Auschwitz. Het boek krijgt daardoor 
iets Jehova-getuige-achtigs. Nog niet eens omdat het uit een 
vooroordeel geschreven is - wie zal zeggen waar bij ieder van 
ons het oordeel ophoudt en het vooroordeel begint?-, maar omdat 
alle ruimte voor kritiek hier is weggevallen, alle bewerkte 
teksten worden gesneden op de maat van deze ene stelling: de 
christelijke verkondiging is ten diepste de schuld van Auschwitz. 
Wat Jansen over het 'Nieuwe Testament' schrijft lijdt dan ook 
in ernstige mate aan de hierboven gesignaleerde anachronismes. 
Ik kan het wetenschappelijk niet serieus nemen en dat is jammer, 
want het onderwerp verdient een betere behandeling. 

Grote moeite heb ik ook met het hameren op de eis van een 
schuldbelijdenis van de kerk. Wat denkt Jansen met een dergelijke 
eis te bereiken? De prediking van zo'n collectieve, bijna onto
logische schuld, roept alleen maar verzet op. Je moet m.i. in 
zo'n kwestie vee.l zakelijker en preciezer zijn, niet alleen 
6p de schuld wijzen, maar vooral ook mee helpen zoeken naar de 
weg uit de schuld. Dat zal een lange weg worden, door de 
exegese, door de dogmatiek, door de christelijke ethiek en 
politiek, een lange weg die je niet moet proberen kort te 
sluiten met de eis van een 'schuldbelijdenis' of de instelling 
van een liturgische 'dag van de holocaust'. Dat is ideologisch 
vuurwerk; als het opgebrand is zou je wel eens in feite niets 
anders hebben kunnen gedaan dan nieuw voedsel geven aan anti
semitische ressentimenten. 
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Het boek van Jansen is een kolossale materiaalverzameling. Er 
staan dingen in die velen ten onrechte nog niet weten. In dat 
opzicht is het goed dat het er is. Maar daar houdt het dan ook 
op. De verwerking van het materiaal is onkritisch, onhistorisch, 
nodeloos wijdlopig, moraliserend. Daardoor schiet het zijn doel 
m.i. volledig voorbij. Het is te hopen - maar helaas gezien dit 
begin nauwelijks te verwachten - dat het aangekondigde tweede 
deel hier nog wat goed zal maken. 

Noten: 

(1) Ik noem de bekendste: Rosemary Ruether, Faith and Fratri
cide (New York 1974); haar visie is door D.J. v.d. Sluis, 
met instemming, weergegeven in Wending 34(1979)376-381. 
H. Jansen, Christelijke Theologie na Auschwitz (Den Haag 
1981); zie over dit boek hieronder, paragraaf 4. S. Sandmel, 
Anti-semitism in the New Testament (Philadelphia 1978). In 
beide laatstgenoemde boeken vindt men uitgebreide (maar 
onvolledige) literatuuropgaven bij dit onderwerp. 

(2) Zelf deed ik een poging, als reaktie op v.d. Sluis, in 
Wending 34(1979)469-473. Op de daar genoemde argumenten is 
bij mijn weten nog nooit serieus ingegaan, ook niet door 
v.d. Sluis in zijn antwoord in Wending 35(1980)76-82. 
Jansen noemt in zijn bibliografie alleen de beide artikelen 
van v.d. Sluis. 

(3) Zie G. Deutsch in 
Anti-Semitism. 

Jewish Encyclopedia (1901) s.v. 

(4) Een uitzondering was Ernest Renan, die in ziJn 
générale et système corrrparé des langues sémitiques (Paris 
18~8, 5e dr.) 4 zeer negatief over 'semieten' maar zeer po
sitief over joden schreef. Typisch een moderne intellectueel 
die zich met ingenieuze onderscheidingen, zeer wetensçhappe
lijk, een alibi weet te verschaffen in de concrete dilemma's 
van zijn tijd, maar in feite hand- en spandiensten verleent 
aan de heersende machten. 

(5) Het beste voorbeeld is S. Sandmel, Anti-semitism in the New 
Testament?, die een opklimmende schaal van anti-semitisme 
construeert die gelijk op loopt met de veronderstelde 
dateringen: van Paulus (nog niet anti-semitisch) tot Johan
nes (openlijk anti-semitisch). Iets dergelijks bij Gösta 
Lindeskog, 'Jews and Judaism in the New Testament', Annual 
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of the Swedish Theological Institute XI (1977/78)63-67; hij 
oordeelt dat de conflicten zich afspelen 'chiefly in the 
form of an often very harsh religious polemic'. Dat.lijkt 
mij juist. 

(6) Ook de neiging om de periode 70-135 niet meer als keerpunt 
in de joodse geschiedenis op te vatten, maar uit te gaan 
van de continuïteit van de joodse geschiedenis van Ezra tot 
de Talmoed (en verder) houd ik voor onjuist, eerder ingege
ven door ideologische dan door zakelijke motieven. 

(7) Zie bijvoorbeeld G.J. ter Schegget, Het Lied van de Mensen
zoon (Baarn 1975) vooral blz 39 vv., met verwijzing naar 
Barth. 

99 



Het anti-judaïisme van Johannes Chrysostomus 

dr K.A.D. SmeZik 

"Zo worden ook redeloze dieren, wanneer zij van een overvloedige 
ruif genieten en zeer vlezig worden, lastiger en onhandelbaar, 
en dulden zij juk noch teugels, noch de hand van de menner. Zo 
ook de natie der Joden: doordat zij via dronkenschap en vlezig
heid in het uiterste kwaad geraakt zijn, zijn zij springerig 
geworden en hebben zij het juk van Christus niet aangenomen, 
noch de ploeg van zijn leer getrokken. ( ... ) Dergelijke redeloze 
dieren worden, omdat zij niet geschikt zijn om te werken, ge
schikt voor de slacht. Dat hebben de (Joden) ook moeten meema
ken: omdat zij zich onbruikbaar voor de arbeid betoonden, zijn 
zij voor de slacht geschikt geworden". 
Aldus Johannes Chrysostomus, één van de vier grote kerkvaders 
van het oosten. Wanneer hij thans in een preek zo over de Joden 
zou spreken, zou men hem zonder meer van antisemitisme beschul
digen. Er zijn er om minder door de Stiba aangeklaagd. Maar 
kunnen onze maatstaven nu ook gelden voor een bisschop uit de 
vierde eeuw? In feite een relevante vraag, want als de conclu
sie zou zijn: Johannes Chrysostomus is een onvervalste antise
miet - kan de kern hem dan nog als leraar:aanvaarden? Moet de 
kerk dan niet definitief breken met haar antisemitisch verleden? 
Als het om anti-joodse uitspraken van kerkvaders gaat, valt snel 
de term anti-judaïsme. Het antisemitisme is dan de haat tegen 
het joodse volk op grond van een pseudo-wetenschappelijke 
rassenleer, anti-judaïsme is het afwijzen van de joodse religie 
als een sinds Christus verouderd stadium in de godsdienstige 
ontwikkeling die tot het Christendom heeft geleid. Anti-judaïsme 
zou dan slechts een theologische stellingname zijn, lang niet 
zo verwerpelijk als het antisemitisme. Theoretisch is dit 
correct. Het staat iedereen vrij om fundamentele kritiek te 
hebben op een andere godsdienst, of op godsdienst in het 
meen, mits niet gebaseerd op vooroordelen. 
Wanneer Johannes Chrysostomus zegt, dat "de synagoge niet alleen 
een bordeel en een theater is, maar ook een hol voor rovers en 
een onderkomen voor wilde dieren", en dan nog wel "onreine wilde 
dieren" - is dat nog anti-judaïsme? Een wat al te scherp uitge
vallen beeldspraak om aan te geven dat christenen in de synagoge 
niets meer te zoeken zouden hebben? Of is dat antisemitische 
lastering? 
Wanneer Johannes Chrysostomus geen onderscheid maakt (evenals 
de meeste christenen vóór en na hem) tussen het optreden van de 
joodse geestelijke leiders in de dagen van Jesus en de latere 
generaties Joden, maar stelt dat men de Joden niet mag groeten 
met als argument: Groet u de moordenaars van uw zoon? - is dat 
nog anti-judaïsme? Kritiek op de joodse geestelijke leiders die 
Jesus destijds aan de Romeinen hebben overgeleverd? Waarom dan 
geen kritiek op de Romeinen die Jesus daadwerkelijk hebben 
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gekruisigd? 
Het antwoord op de laatste vraag is vrij simpel. De meeste 
christenen uit de vierde eeuw waren Romeinen. Enerzijds wilden 
zij niet geconfronteerd worden met het feit dat zij een door hun 
eigen overheid terdoodveroordeelde Jood als zoon van God 
vereerden; anderzijds was het ook aangenamer de Joden de schuld 
van de kruisiging te geven dan de eigen voorvaderen. 
De omstandigheid dat de christenen in deze periode niet meer van 
joodse afkomst waren, heeft echter meer gevolgen gehad. De 
beschimpingen die de kerkvaders over de Joden hebben uitgestort, 
waren veelal geen christelijke uitvinding. Men kon putten uit 
een bestaand arsenaal van anti-joodse vooroordelen, die ontwik
keld waren sinds het Hellenisme en die bij verschillende heiden
se auteurs worden aangetroffen. De christenen hebben dit bestand 
weliswaar aanzienlijk uitgebreid dankzij hun grotere kennis van 
het Oude Testament (de zelfkritiek in de joodse literatuur bleek 
ook voor de Nazi's handig te zijn bij het ontwikkelen van 
anti-joodse argumentaties), maar ~n feite zijn de meeste anti
joodse uitspraken van de kerkvaders, die niet specifiek theolo
gisch zijn, een voortzetting van het heidense "antisemitisme" 
(tussen aanhalingstekens: de jodenhaat in de Oudheid is niet 
racistisch of economisch georiënteerd zoals het 19e eeuwse 
antisemitisme; het is een mengsel van religieuze vooroordelen en 
afkeer van vreemdelingen). 
In ieder geval toont deze afhankelijkheid van de kerkvaders van 
het heidense "antisemitisme", dat de term anti-judaïsme maar 
zeer ten dele de lading dekt. Waar de kerkvaders de Joden af
schilderen als wellustelingen, tovenaars, dronkenlappen, gul
zigaards, rovers en moordenaars (zoals Chrysostomus dat doet), 
zijn zij even "antisemitisch" als bijvoorbeeld de beruchte 
Apion, tegen wie Flavius Josephus nog een geheel boek heeft 
geschreven. 
Moeten wij nu zeggen, dat in de anti-joodse geschriften van de 
kerkvaders passages te vinden zijn, die men "antisemitisch" 
moet noemen en die als zodanig dienen te worden afgewezen, maar 
dat de theologische stellingname van de kerkvaders anti
judaïstisch is en daarom ten hoogste wat gemodificeerd moet 
worden? Dit dilemma doet denken aan de discussie rond het ver
schil tussen antizionisme en antisemitisme. Is er een anti
judaïsme dat niet tegelijkertijd ook antisemitisch is? 
Er zit nog een kant aan het probleem die wel eens over het hoofd 
wordt gezien: het theologisch anti-judaïsme heeft de kerk en de 
christelijke overheid er in vele gevallen voor behoed om de 
Joden op dezelfde manier te behandelen als de ketters en de 
heidenen. Terwijl ketters en heidenen voor het alternatief 
werden gesteld: bekering of de dood (jazelfs bekering èn de dood), 
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werd het de Joden toegestaan naar hun traditie te lezen - welis
waar in uiterst ongunstig gemaakte omstandigheden, zodat de 
christenen goed zouden zien dat de Joden door God verworpen 
zouden zijn. Gezien de grote onverdraagzaamheid die helaas zo 
typerend is voor het christendom, is deze houding tegenover de 
Joden zonder meer opmerkelijk. 
Snoek heeft zijn boek over de reactie van de kerken op de joden
vervolging door de Duitsers een "grey-book" genoemd: het is niet 
wit, het is niet zwart. Dit kan men ook enigszins van de oud-
christelijke kerk zeggen: deze is strikt genomen niet op een 
dergelijke wijze antisemitisch zoals bijvoorbeeld de Nazi's. 
Evenmin is de kerk vrij te pleiten van antisemitisme. De kerk
vaders hebben de Joden zonder meer gehaat, maar toch ook wel 
enigszins gerespecteerd; zij hebben hen vervolgd en tegelijker
tijd enigszins beschermd; zij hebben hen bestreden en hebben 
tegelijkertijd de joodse traditie verdedigd tegen de heidenen. 
Waarbij niet iedere kerkvader even uitgesproken was in zijn haat 
tegen de Joden. 
Juist dat dubbelzinnige in het christelijk anti-judaïsme maakt 
het moeilijk een definitieve beslissing te nemen, of men Johan
nes Chrysostomus (en bijvoorbeeld ook Luther) alsnog in de ban 
moet doen. Daarvoor is de christelijke herbezinning op de rela
tie tot het Jodendom nog te pril. Allereerst zal men de achter
gronden van het christelijk anti-judaïsme diepgaander moeten 
bestuderen en de gevolgen ervan voor kerk en synagoge in zich
zelf moeten verwerken. Dat er echter christenen zijn die menen 
op dezelfde voet als de anti-judaïsten uit het verleden verder 
te kunnen gaan, is onbegrijpelijk en eerlijk gezegd ook weerzin
wekkend. 
IIi .mijn boekje "Hagar en Sara; de verhouding tussen Jodendom en 
Christendom in de eerste eeuwen", Baarn, Ten Have, 1979 heb ik 
op blz. 120-131 de antijoodse prediking van Johannes Chrysosto
mus nader geanalyseerd. Daarbij bleek dat de aanleiding voor 
deze preken, die de kerkvader in Antiochië hield, de gegevenheid 
was dat de christenen van deze stad deelnamen aan de joodse 
feesten en de synagoge bezochten. Dit is een opmerkelijk feit: 
het toont dat ook in een periode waarin de kerk zich scherp van 
de synagoge probeerde te onderscheiden, individuele christenen 
de nauwe band die er tussen Jodendom en Christendom bestaat, 
bleven voelen. En dit vind ik de meest hoopgevende kant aan de 
complexe verhouding tussen kerk en synagoge: dat steeds weer 
christenen de weg naar de synagoge hebben gezocht en gevonden 
ondanks de officiële theologie die leerde (en leert?) dat het 
Jodendom een afgedane zaak zou zijn. 
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Een verlangen naar herziening 

Herman Verbeek 

Die zondag was het m1Jn opdracht om de prediking te doen over de 
lezing van Lukas 14: 'de onwillige genodigden'. Degenen die niet 
naar het grote maal kwamen, hadden drie verontschuldigingen: ik 
heb een akker gekocht, ik heb vijf span ossen gekocht, ik ben 
zopas getrouwd. Mijn kommentaar luidde: dat zijn uitgerekend de 
bezitters van de produktiemiddelen in de agrariese samenleving 
waarin Jesus optrad; de grond, de werktuigen om de grond te 
bewerken (ossen) en de benodigde arbeidskracht (kinderen uit het 
huwelijk, proles). Marx kon het geschreven hebben. 
Jáááh, klonk het toen uit de kerk, ongeveer halverwege even 
terzijde van het middenpad. Dat was Kleijs Kroon die reageerde. 
Er was zoveel zucht en zicht in zijn ja, zoveel 'roeach', als ik 
het zo zou mogen zeggen, dat ik verder ging: die verontschuldi
gingen zijn geen beleefd pardon, ze zijn een schreeuw uit de 
hel, uit de onmogelijkheid. Ze zijn de erkenning dat geen mens 
tegelijk kan bezitten en delen. En zie, daar zwenkt de kamera 
van de parabel een volle 180 graden, van de bezitters naar de 
beroofden. De meester (rabbi) wijst de enige uitkomst: ga naar 
de wegen en binnenpaden; daar waar de verlorenen, uitgestotenen, 
verlatenen zich bevinden. Zij uitsluitend kunnen de tafel der 
gerechtigheid maken. 
Dienaangaande zijn mij de vragen alleen nog maar groter en groter 
geworden. Als er één Messiaanse tafel is, één se'oeda, één 
wereldtafel der gerechtigheid, en alle volken komen er na het 
ploeteren hongerig heen om te eten, dan zien ze dat wij aan onze 
kant een stuk van de poten hebben gezaagd: de tafel staat 
scheef, schalen en schotels schuiven onze kant op. Dat is: 
koloniale geschiedenis. Zo kwam er: de Eerste Wereld. Of ik het 
wil of niet, ik ben als kind van die Eerste Wereld gezet op een 
van de beste plaatsen (en daar is onderling ook nog heel wat 
verschil tussen). Kan ik me zo genodigde voelen aan de Messiaan
se maaltijd? Kan ik er bij voorgaan? 'Dit is mijn lichaam': dat 
kunnen toch alleen de volken, de massagraven, de massa's van de 
geknechten zijn? Toen het Pesachmaal, het Mozesmaal op Jesus' 
naam geschreven werd, kon het dat toch alleen beduiden? Zo werd 
toch ook Mozes bevrijd, uit de Tora die in de greep was van de 
Tempeliers en van de Schriftgeleerddoenerij, die ervan aten in 
plaats van ervan te eten te geven? Zo werd de profeet toch 
eindelijk - en alle profeten met hem - weer uit het dode boek 
bevrijd, opdat hij uit de mond van een levende kon spreken? 
Daarom staat er toch dat Mozes en Eliah met Jesus in gesprek 
waren? 
Als het is toegestaan aansluitend nog meer vragen te stellen, dan 
acht ik de vragen groter dan mijzelf; anders zijn het trouwens 
helemaal geen vragen. Ze gaan alle over Joden en Christenen. 
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1. Wie vandaag Jood is, wie dertig eeuwen historie achter zich 
heeft, als een ruggegraat en als last, leeft die niet, behalve 
uit een grote kracht, ook uit een alleen niet te volbrengen op
gave? Al was het maar jegens degenen die vandaag van jongsaf 
uitgeleverd worden aan de vrije markt van goden en credo's die 
in bewuste en onbewuste vorm te geloven en te eten worden opge
drongen? En is de enige legitimiteit van Christenen niet dat zij 
al die dertig eeuwen aan de Joden teruggeven, geheel en al, even 
onmogelijk als onontkoombaar? Het móet, hoezeer het waar is dat 
je aangedaan leed, van die afmetingen, noch kunt teruggeven 
noch terugnemen. 
2. Is het in zwang zijnde spraakgebruik van 'joods-christelijk' 
al geen voor Joden onverdraaglijke kluistering? Dat streepje, 
niet als een smalle loopplank, maar als een meegesleept en 
gesleurd worden, overal heen waar het Christendom zich breed 
maakt? Is die verbinding niet nog al te zeer uiting van een 
bedoelde of niet besefte overtuiging dat het eigenlijke Joodse 
toch het Christelijke is? Is zodoende het Christelijke op zich 
al niet een antisemitisme? Houden de kerken zich niet nog al
tijd voor voogden van de Joden, met hun ongehoorde handhaving 
van termen als: Nieuwe Testament, Nieuwe Jerusalem, Nieuwe 
Israël? 
3. Ontmaskert ons, Christenen, al niet een theologie en preek 
en koffiepraat, die het hebben over 'God'? Is met dat in Europa 
groot geworden woord de "Heilige: Gij" te 'vertalen'? Zo is het 
botweg eeuwenlang gedaan. En Joden zelf zijn van G'd gaan 
spreken. Kan men 6ver de "Heilige: Gij" spreken, redeneren, 
theologiseren? Of kan men in beginsel alleen mét en tót de 
Heilige: Gij spreken? En dat dan altijd in gesprek met het volk 
in wiens midden de "Heilige: Gij" zich te kennen heeft gegeven? 
Is dat ook niet het enige, het unieke van Israël, dat daar, uit 
de baaierd van goden en demonen, één "Heilige: Gij" uittrad om 
de mens tot gij te maken, mens met stem, iemand die verantwoor
ding en weerwoord aan kan? 
4. Zonder alle godsdiensten en culturen te kennen en recht te 
doen (het Westen heeft er meer vernietigd dan leren kennen): is 
niet het evolutie-moment van de menselijke soort, de sprong
mutatie die in Israël doorbreekt: het oor voor de geringe en 
het oog voor het gemeenzame? Zijn toen niet woorden als 
'gerechtigheid' en 'liefde' voor het eerst geboetseerd? Is dat 
niet de omkering, omsmelting, omkompostering, bekering van 
oeroude impulzen en instinkten die nog moesten en moeten worden 
gehumaniseerd om van het 'recht van de sterkste' te leiden tot 
vertrouwen in het tere en tedere? En wordt langs die weg niet 
de mens van eenzame Ubermensch en Untermensch tot leefgenoot 
van de "Heilige: Gij", die altijd bij de geringe begint en 
uitkomt? 
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5 •. Is Jesus een ander, is hij 'meer' dan de rabbi die meester 
was daarin? En bevrijdt hij aldus niet Abraham, Mozes, David, 
Hosea, Jesaja, Ezekiël, alle profetiese beginners, die in de 
Tempel en onder het Romeinse juk tot zwijgen waren gebracht, 
versteend en gemummificeerd? Voegt hij iets toe als hij, in 
Marcus 12, het midden van dat Jesus-boek, in leergesprek met een 
schriftgeleerde, zijn belijden uitspreekt en als 'credo' Deutero
nomium 4 en Leviticus 19 samenneemt: 'Het eerste is: Hoor Israël, 
De Heer onze God is de enige Heer. Gij zult de Heer uw God 
beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw verstand 
en geheel uw kracht. Het tweede is dit: Gij zult uw naaste 
beminnen als uzelf'. Heeft hij aldus het volk niet zijn oor
sprong terug willen geven, in de uiterste hoogten en verten van 
de Tora? 
6. Wat is er met hem uitgehaald, na zijn kruisiging, toen hij 
'de' Messias werd gemaakt en over de drukproeven daarvoor geen 
enkele zeggenschap meer kreeg? Wilde en kon hij zo eksklusief 
boven en buiten het volk gezet worden? Is Messiaans niet genoeg? 
Is 'de' een lidwoord geworden dat ondraaglijk is verzwaard en 
vergroot? Zijn niet alle gerechtigen (hoe weinig ook) ten volle 
zonen en dochters die bemind zijn en gevonden? Kan hij niet 
uitsluitend met zijn volk, en zo met alle volken, met de 
geschiedenis van elke mens en van alle mensen, in het Messiaanse 
verbond staan? Is de "Heilige: Gij" niet zelf alleen 'de' 
Messias? Is van Je sus in feite niet een Apollo, e.en Jupiter 
gemaakt, een gemetaphyseerde god, een beeld, een staties sta
tuut? En is er in de huidige Roomse en Reformatoriese Westerse 
theologie nog niet een overmaat aan die metaphysiek? Is niet, 
kort na Paulus, de spanning tussen het Joodse spreken en doen 
enerzijds en het Griekse en Romeinse anderzijds, verbroken, 
waarna Jesus een Griek en een Romein werd en zo Europa moest 
overwinnen en vandaaruit (Columbus 1492) de wereld kerstenen? 
7. Is hij zo niet onbereikbaar gemaakt, allereerst voor z1Jn 
eigen volk? Werd hij te zeer bedreigend voor zijn volk, niet 
door de kracht van zijn Bergrede, maar doordat hij door een 
Christendom werd toegeëigend dat de Bergrede weer omdraaide tot 
geloof in het 'recht van de sterkste'? 
8. Is dat niet de verbastering ook van zijn besef van 'univer
saliteit'? Als hij, die zelf binnen de landsgrenzen van Israël 
bleef, de zijnen al heeft gevraagd naar alle volken te gaan, 
dan toch niet om die van zichzelf te beroven, maar om elk en 
allen, naar aard, soort, kleur, ras en tijd, op het spoor van 
gerechtigheid te helpen komen? Universaliteit is toch juist 
niet: overmeesteren, maar: in het huis mijns Vaders zijn even
zovele woningen als er veelzijdigheden zijn? Monotheïsme is 
toch juist niet monopolie en monocultuur? Maar: ruimte voor 
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veelvoud binnen een oorspronkelijke en uiteindelijke eenheid? 
9. Een Europese of Westerse bevrijdingstheologie, zal die niet 
dienen te beginnen bij het feit dat de Christelijke theologie 
is voortgekomen uit kolonisatie van Jesus en Israël? En zal dus 
niet moeten worden begonnen met de konklusie dat er daarom 
sindsdien geen Christendom kan zijn geweest? Wel miljoenen en 
miljoenen mensen die Jesus verstonden en naar hem deden, maar 
dat ondanks leer en gedrag en pretentie van de kerk? 
10. Is een theologie na Auschwitz tot nu toe meer dan een vroom 
mea culpa (en dat meestal nog niet eens: "het waren de nazi's, 
niét ,wij"), dat niets begrijpt, niets opheldert, niets veran
dert? Is oekumene niet iets fundamenteel anders dan het zelf
voldane: kijk eens hoe wij nu geïnteresseerd zijn in het 
Jodendom? Dat soort huiveringwekkend hol philosemitisme dat zich 
tot niets verplicht, omdat het niet tot een eigen, alles in het 
geding brengende krisis leidt? 
11. Als de Jesus-boeken en de Jesus-traditie alleen vanuit 
Tenach verstaan kunnen worden en herzien, als daarbij de twee
stand Talmud-Nieuwe Testament onhoudbaar zal zijn, zal dan ook 
de 'canon' heropend worden? Zal dan Rome zijn onfeilbare heer
schappij over wat Oude en wat Nieuwe Testament genoemd werd, 
opgeven? Zal de Reformatie dan haar geschiedenis dienaangaand 
herzien? Zal dan Gods Woord opnieuw stem krijgen? Zal Openbaring 
weer mogen beginnen? Zullen dan ook de Jesus-credo's, die van 
Nicea-Constantinopel, mogen gaan vloeien en weer Joodse taal
bedding binnen stromen? Zullen dan de gespletenheden worden 
opgeheven tussen goddelijke en menselijke natuur, heilig en 
profaan, kerk en wereld, leer en handelen, geloof en leven, rijk 
en arm, hoog en laag, sterk en zwak? 
12. En zullen Christenen dan ook ophouden zichzelf Christenen te 
noemen? Omdat je alleen ooit Christen genóemd kunt worden, door 
de "Heilige: Gij" die het is, door die het blijken te zijn, als 
alles is volbracht? Christenen zijn allen en alleen zij die 
gerechtigheid doen. Zij horen de stem die hen bemint. 
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De omgang met TeNaCH in de liturgie 

W.G. Overbosch 

Mijn eerste herinnering aan Kleijs Kroon dateert van maan
dag 3 october 1949, Dat weet ik nog heel precies, omdat het de 
dag was na mijn "intrede" in Amsterdam; op de direct daaraan 
voorafgaande zondagmiddag had ik in de Westerkerk geprobeerd, 
mijn opdracht (om "buitenkerkelijke intellectuelen" - wie dat 
dan ook zijn mogen - bij het evangelie te betrekken) te verdui
delijken aan de hand van Handelingen 17:23. Daarbij hadden de 
kanttekeningen over het altaar-opschrift agnoostooi theooi van 
Karl Bornhäuser uit zijn Studien zur Apostelgeschichte mij min 
of meer tot gids gediend, - en ik was nog maar nauwelijks welkom 
geheten in de ministerie-vergadering (dat ongetwijfeld meest 
curieuze hoofdstedelijke gezelschap, dat destijds nog wekelijks 
bijeenkwam) of bij de gebruikelijke rondvraag viel Kleijs Kroon 
al over mij heen met de opmerking, dat die exegese toch wel 
minstens aanvechtbaar was. Ds. Van Bruggen, met zijn gezagheb
bende stem in de kring, moest hem vermanen, dat hij wat 
voorzichtiger en voorkomender met de jongeling zou handelen 
(een waarschuwing, waarvan hij zich overigens, ook als het om 
ouderen ging, nooit veel heeft aangetrokken), - maar de nieuw
komer wist tenminste, dat er in ieder gevàl één collega nauw
lettend luisterde en de puntjes op de i's zou zetten. 

Vanwege dat nauwlettende luisteren willen deze bladzijden 
de jubilaris eren: want de zelfstandigheid van zijn critiek 
heeft mij telkens weer verbaasd en geïnspireerd. - Dat wil ik, 
nu de redactie van dit "Werkschrift" mij om een bijdrage vraagt 
over de omga:ng met TeNaCH in de liturgie, graag toelichten aan 
de hand van een voor mij onvergetelijk artikel, dat Kleijs Kroon 
eens heeft geschreven over Schriftlezing en Kerkelijk Jaar; een 
verhaal, dat intussen vermoedelijk voor vrijwel iedereen onvind
baar is geworden, begraven als het werd in het Jaarboek voor de 
Eredienst van de Ned. Hervormde Kerk (editie 1963-'64, blz. 
7-15, uitgave Boekencentrum, 's Gravenhage). Waarschijnlijk zal 
geen sterveling het daar zoeken: het is er in Nederland nog 
altijd zo mee gesteld, dat wie zich met eredienstelijke kwesties 
bezighoudt, meteen in de hoek van de liefhebbers en de aestheten 
wordt gezet en zelfs de kans niet meer krijgt, er aan te herin
neren, dat juist het contrapunt van de "godsdienstoefening" de 
"actievoerders" niet alleen een begaanbare weg kan wijzen maar 
hen ook voor nodeloze ontsporingen kan behoeden. Sinds het bon 
ton is te geloven op maa:ndag, wekt de opmerking, dat je dat dan 
toch op zondag geleerd zult moeten hebben, steevast irritatie. 
Een geprikkeldheid, die bij Kleijs Kroon gelukkig nooit is 
opgekomen: omdat het messiaanse handelen wat hem betreft gemoti
veerd zou moeten zijn vanuit de synagogale traditie, zoals die 
zich in de vroeg-christelijke gemeente heeft voortgezet en toe-
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gespitst. 

Nu zeg ik in één zinnetje veel te veel en veel te weinig; om 
duidelijker te zijn, zou ik eigenlijk het hele genoemde artikel 
moeten overschrijven, en dat is hier uiteraard onmogelijk. Bon
dig als het is, kan ik het ook maar nauwelijks samenvatten. Maar 
het is in ieder geval typerend voor Kroon, dat hij er een eigen 
weg in gaat en zich daarbij o.a. verwijdert van een door hem zo 
gerespecteerd theoloog als Dr. J. Koopmans en diens kleine studie 
over Het Kerke Zijk Jaar, waarin "de nomenclatuur van de zondagen 
voor geheel overbodig" verklaard was en "het pericopensysteem 
als een knellende band" was beschreven. "Ook ik viel die gedachte 
bij", zo schrijft Kroon, "dat de liturgische beweging van de 
slechte preken leeft, - maar ik ben sindsdien ten aanzien van de 
zgn. góede preken heel wat sceptischer geworden". Want wanneer 
de gemeente werkelijk met de totaliteit van de heilige Schrift 
vertrouwd gemaakt zal worden, biedt een min of meer simplistisch 
aanhouden van een praedicatio continua (het achter elkander 
doornemen van een bepaald bijbelboek, waar Koopmans voor gepleit 
had) geen afdoende oplossing. "Vervolgpreken zijn namelijk alleen 
dàn niet willekeurig, als ze inderdaad de bedoeling en de struc
turen van het desbetreffende bijbelboek vertolken. Maar die 
bedoeling is nu juist vaak niet gelegen in een 'volgorde', d.w.z. 
de opeenvolgende 'geschiedenis' als zodanig! Ook die 'volgorde', 
die 'opeenvolging' verraadt in veel bijbelboeken, zoals het 
huidige bijbelonderzoek hoe langer hoe duidelijker maakt, vaak 
een 'liturgische' bedoeling en oorsprong! De bijbelse vertel
lingen waren er dan ook kennelijk niét allereerst om 'uitgelegd' 
maar om voorgedragen te worden, zoals de bijbelse liederen en 
spreuken er waren om hardop gezongen en gespróken te worden! 
Ware er niet zulk een israëlitische en vroeg-christelijke gemeen
te geweest, waarin op die wijze werd verteld, gezongen en ge
sproken, beleden en betuigd, dan zouden wij totaal geen 'heilige 
Schrift' en dus ook géén 'prediking' ooit hebben gehad!". 

Daar ben ik dan toch nog aan het citeren, - en hoe kan het 
ook ànders, als er uit deze onverwachte en onverdachte hoek een 
pleidooi gevoerd wordt voor "een nieuwe orde van Schrift
pericopen, die zonder uitlegging voor te lezen zijn in de 
gemeente en waaruit de prediker dan telkens zijn tekst kan 
kiezen voor een (korte) practische uitlegging. Dat is met name 
van zeer groot oecumenisch belang!" - Daarbij worden we dan 
herinnerd aan wat Abraham Kuyper reeds in 1911 in zijn Onze 
Eeredienst (blz. 267-'9) benadrukt heeft, dat het n.l. van grote 
betekenis geacht moet worden, wanneer in àlle kerken op een 
bepaalde zon- of feestdag inderdaad dezèlfde lezingen en liederen 
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aan de orde komen. Kroon heeft de daad bij het woord gevoegd en 
is (b.v. in de Willem de Zwijgerkerk, zoals ik mij herinner: 
dáár kon ik hem althans op enkele zondagavonden beluisteren) 
gaan "voorlezen", - soms intussen zulke omvangrijke Schriftge
deelten, dat de ademloos toehorende gemeente het nauwelijks kon 
bijbenen. - Hij schreef zijn artikel overigens naar aanleiding 
van het verschijnen der eerste twee deeltjes uit de serie De 
Adem va:n het Jaar, de Paaskring en de Kerstkring, die de Van der 
Leeuw-stichting in die jaren in het licht had gegeven. En hij 
waardeerde daarin niet alleen de voorzichtigheid van het 
"Nocturnen"-experiment, waaruit die bundels waren voortgekomen 
(het feit, dat er nergens "voorschriften" werden gegeven, maar 
veeleer telkens werd aangeduid, "hoe het misschien zou kunnen), 
maar vooral ook het feit, dat de samenstellers naast de gebrui
kelijk-geworden Evangelie- of Brief-lezingen ook weer een 
pericoop uit de Profeten hadden aangewezen. Dat zou immers een 
terugkeer kunnen betekenen naar de vroegst-christelijke van
zelfsprekendheid, die bij haar verstaan van de Schriften - wat 
zou zij trouwens ànders hebben kunnen doen? - van TeNaCH is 
uitgegaan en pas daardóór en daarná behoefte heeft gekregen aan 
een aanvullende bundeling van bijbelboeken, die wij nu (bedenke
lijk verzelfstandigd ten opzichte van de gezaghebbende lectuur 
uit de Synagoge, of zelfs daarvan feitelijk losgemaakt en er op 
de meest onheuse manier tegen uitgespeeld) kennen als "het 
Nieuwe Testament". 

Ik moet nóg weer even citeren, omdat de betrokken passages 
te belangrijk zijn dan dat ik ze niet zou weergeven in Kroons 
eigen bewoording. Zich mild afzettend tegen de zoveel mogelijk 
(door met name Joh. M. Gerretsen) gerespecteerde "voorafgaande" 
traditie daarvan andere, bredere en naar mijn inzicht zelfs 
'betere' lezingen zou kunnen denken ... Al te zeer beschouwen 
velen immers nog de 'traditie' als alleen maar voorafgegaan: 
als een schat, waaruit wij hebben te ontvàngen! Het woord 
veronderstelt echter minstens zozeer een geven, een creatief 
dóórgeven aan de komende generaties van oude en niew,Je schat
ten! Dat komt m.i. nog te weinig in deze bundels tot uiting. 
Vooral nu b.v. in de R.K.Kerk gestreefd wordt naar een sterke 
verandering en uitbreiding van de traditionele pericopen, moet 
een reformatorische bijdrage op dit terrein juist niet bestaan 
in een zo angstvallig- 'historische verantwoording', dat men 
slechts in alleruiterste gevallen buiten die schreef durft te 
gaan. De voornaamste 'historische' tijd voor de gemeente van 
Christus is immers na de huidige de kómende tijd, en slechts 
dáárom en in zóverre de achter ons liggende". 
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Die onmiskenbare verwiJzing naar bepaalde kenmerken van de 
joodse overleverings-notie heeft vèrstrekkende gevolgen gehad. 
Gevolgen, die Kroon ook al aanduidde in de slotzin van zijn 
artikel over Schriftlezing en Kerkelijk Jaar: "Daarom zou een 
echte en volledige vernieuwing van de zondagse pericopen moeten 
beginnen met de herinvoering van een vierde lezing als (juist 
heilshistorisch!) eerste: de geregelde voorlezing uit de Torah, 
waarbij dan als tweede kan aansluiten een lezing uit de 'Pro
feten' of de 'Geschriften', gevolgd door de Epistel- en de 
Evangelie-lezingen". Die slotzin is de conclusie uit Kroons 
geduchte critiek op duitse onderzoekers als Gerhard Kunze, die 
in zijn omvangrijke bijdrage tot het (duits-lutherse) handboek 
Leitourgia (Bd. II, S. 87-180) over "Die Lesungen" herhaaldelijk 
suggereert, dat de "oudtestamentische" pericopen pas in de 2e 
eéuw zouden zijn "binnengedrongen" vanuit de Synagoge. Alsof 
"het schisma (het éérste èn ernstigste in de kerkgeschiedenis!) 
tussen de messiaanse beweging en de Synagoge" niet (aldus Kroon) 
pas lang ná de verwoesting van Jerusalem in het jaar 70, d.w.z. 
pas tegen het eind van de eerste of in de loop van de 2e eeuw 
definitief was geworden, zodat juist toén van enige overname van 
synagogale lees-gewoonten stellig geen sprake meer heeft kunnen 
zijn; "omgekeerd moet men stellen, dat, àls er oorspronkelijk 
iets is 'binnengedrongen', het de lezing van 'brieven' en van 
'evangeliën' is, en wel 'binnengedrongen' in de Synagoge! Wat 
later 'christelijke kerk' heette, was immers eerst geheel en al 
een messiaanse beweging binnen Jodendom van de eerste eeuw 
onzer jaartelling". 

Dergelijke fundamentele inzichten waren er langzamerhand ook 
gerijpt in de "Adem van het Jaar"-werkgroep, en ze hebben ge
stalte gekregen in de "Matinen", toen die in 1966 vanuit de 
hervormde Maranathakerk (en naderhand de slotervaartse "Ark") 
naar de Thomaskerk in Amsterdam-Zuid waren overgeplant: bijna 
driemaal heeft het voorgangersteam daar heel het "heilig 
Onderricht" met de vroege-morgen-gemeente doorgeploegd: de 
Torah-lezing als "rector" aanvaardende vanuit de veronderstel
ling, dat een lectio continua uit "de vijf boeken van Mozes" 
tegelijkertijd met een liturgisch leesrooster rekening kon 
houden; omdat althans het Paas- en het Pinksterfeest tot drie 
maal toe in de Torah lijken te worden aangewezen, ligt de 
reconstructie van een drie-jaren-cyclus voor de hand. Kleijs 
Kroon is bij die verkenningen zelf ook een tijdlang betrokken 
geweest, al heeft het aantal keren, dat hij - in 1970-'71 - de 
Schriftuitleg (en dan meestal aan de hand van een nieuwe verta
ling) verzorgde, voor zover it mij herinneren kan, de tien 
nauwelijks overschreden: het stugge wekelijkse ploegen, waarbij 
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vooral de voorbereiding telkens weer bijzonder tijdrovend was, 
viel hem naast zijn andere cursus-werkzaamheden kennelijk te 
zwaar. Maar degenen, die hem bijvoorbeeld Exodus hoorden uit
leggen, zullen niet licht vergeten, hoe concreet hij de voor
trekker Mozes "er neer durfde te zetten", - zonder dat hij 
daarbij in de ideologische ontsporingen (het "exodus-model"!) 
van de "materialistische exegese" verviel: de Schriften moeten 
kunnen zeggen, wat ze te zeggen hebben, zonder dat dat op 
enigerlei wijze naar "buikspreken" zweemt. 

Uiteraard is er geen sprake van, dat ik hier het hele ver
volg van die geschiedenis zou kunnen beschrijven: hoe naderhand 
e.e.a. op schrift gesteld is in de twee tot nu toe verschenen 
bundels Aan de hand van Moses (resp. afl. 42 en 46 van de 
"Mededelingen" der Van der Leeuw-stichting) en hoe die publi
caties weer hebben doorgewerkt in het brede rapport Overwegingen 
rond de jar.xrorde (geschreven door prof. Dr G.N. Lammens), dat de 
Raad voor Contact en Overleg inzake het Bijbelgebruik in 1976 
heeft uitgebracht. De hoofdzakelijk positieve reactie daarop 
door de Raad van Kerken in Nederland heeft er toe geleid, dat 
het kwartaalbericht De eerste dag van de Sectie Eredienst vanaf 
dele Advent in 1980 naast het pericopensysteem uit het 
gerevideerde romeinse Missaal ook een driejarig Torah-rooster 
presenteert en begeleidt, dat (in handen als het komt van meer 
dan 2000 abonné's) op vele plaatsen een omgang met de Schriften 
mogelijk maakt, waarvan Kleijs Kroon in zijn hier gememoreerde 
artikel heeft gedroomd. - Hoe oecwnenisch die bemoeienis after 
all uitvalt, is nauwelijks te zeggen, nu de Romana kennelijk 
juist géén reformatorische inbreng heeft weten te verwerken in 
het herziene pericopenboek, dat zij met ingang van dele Advent 
van 1969 wereldwijd in gebruik heeft genomen en dat in feite de 
in de loop der eeuwen gebruikelijk geworden verhouding van "de 
beide testamenten" eens te meer heeft vastgelegd door de toege
voegde "oudtestamentische" lezingen en verbindende psalmen 
telkens te kiezen vanuit met name de aangewezen Evangelie
pericoop, en dus maar hoogst zelden (en toevallig) in overeen
stemming met de structuren van het TeNaCH-getuigenis. Over het 
feit, dat de memoria Christi dientengevolge bij voorbaat ver
smald is vanuit een heel bepáálde "jesulogie", zoals die in de 
4e eeuw werd gedefinieerd, kunnen we hier verder niet uitweiden. 
Zelfs het opmaken van de balans: "Wàt is er nu eigenlijk aan het 
licht gekomen door onze geduldige lectuur uit de Wet en de 
Profeten, - en wàt is daar van overgebleven ook nu de Ent
deckerfreude weer is overgewaaid?", zou vele tientallen bladzij
den kosten. Déze alinea's bedoelen niet méér dan hardop te zeg
gen, hoe erkentelijk wij zijn voor de lichtgevende aanwijzingen, 
die ons op weg hebben geholpen, - en hoe betreurenswaardig het 
is, dat die aanwijzingen niet vaker en breder (en op gemakkelij
ker toegankelijke plaatsen?) zijn vastgelegd. Wie weet, is de 
tijd die komt daarvoor nog toereikend ... 
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Kleijs Kroon en de kunst 

J. M. Ph. Ui tman 

De enkele keren dat ik na de oorlog Kleijs Kroon niet als 
uitgever maar 'privé' ontmoet heb, waren een exempel voor deze 
aparte vriend-dominee. 
Eenmaal zagen wij elkaar op een - herinner ik mij goed, 
'besloten' - voorstelling van het roemruchte Duitse cabaret 
'Das Kommödchen' en eenmaal bij het optreden van de uit Oost 
Duitsland gevluchte dichter-zanger Wolf Biermann. 
Kleijs dáár te treffen typeerde hem, dwarsligger en diepwoeler 
van 'oer'-zaken, die hij van nature was hij de 'n beetje 
dwaze pastor uit Tienhoven en Andijk, die met menigeen uit zijn 
kudde botste. 
Waarom? Omdat hij toen al en, dacht ik, later vooral ·durfde en 
kon zeggen, dat het niet 'levensvreemd' was - integendeel 
'-cultureel' een noodzaak(!) - op te komen voor dE:c 'vreemdheid' 
van de bijbel. Wel te verstaan die bijbel die vréémde, onge
hóórde dingen zegt! 
En ... vraag ik mij af, omdat ik er zelf mijn hele leven lang 
al zo van houd - zou Kleijs ook altijd zoveel van de vereenvou
diging in cultuur gehouden hebben, .de felle kleuren en de 
bizarre deformaties, - die de Expressionisten zo écht op ons 
hebben doen overkomen - en die ons in ons jonge leven ook 
geleid hebben tot een duurzame herkenning van de dichter 
Marsman? Die gekke, droomrijke, non-conformistische wereld van 
Expressionisten als Franz Marc, Edvard Munch, Vincent, Max 
Pechstein, Emil Nolde, Kirchner, Wassily Kandinsky en Oskar 
Kokoschka? 
Die wereld waarvrui Frank Whi tford schreef: "To be an Expressio
nist was to be young in an old and tired world. It was to 
believe in the bankruptcy of society, the idiocy of the masses 
and the falseness of the,generally held picture of the world". 
Ook die wereld die tot op de dag van vandaag opgeld doet 
- naar het schijnt - voor een minderheid, want 'waarheid' lijkt 
van Genesis tot en met Openbaringen vooral thuis te horen. bij 
de minoriteit. De minderheid, die het niet zo goed meer weet, 
die alle apodictie verfoeit en die vréémd gaat en staat in een 
wereld vol keiharde realiteit met een vreselijk manco aan 
fantasie en verbee Z.ding. 
Blijft over het geheimenis van de 'schare' ... 
Wel, 'dominee' Kroon (ik ben op dat dominee en de godgeleerd
heid niet meer zo gesteld), jij léért het mij desondanks op 
bladzijde 114 van jouw boek 'Verwerp de oudwijfse fabelen', 
dat de 'kunst' (vanuit de Kerk) gezien moet worden als een 
opgericht teken, dat bij uitstek getuigt van 'nieuwe hemelen 
en een nieuwe aarde' - en dat deze een eschatologische rol 
speelt. 
Jawel, nog slechts enkele dagen geleden zei ik tegen haar die 
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mij zo lief is en die bezeten is van schilderen: 'een goed 
schilderij indiceert 'een stukje eeuwigheid' en ook dàt léért 
mij dus ook deze merkwaardige dominee-vriend. 'Kunst beeldt de 
werkelijkheid immers, zegt hij, niet maar af of verbetert haar, 
zij herschept haar'. 
Dit aspect uit Kroons boek zal en moet bij menige kerkganger 
uit onze burgerlijke cultuur verbazing en verzet gewekt hebben, 
temeer omdat hij het ook nog duidt als geen ander verschijnsel 
in ons leven, eraan toevoegende, dat een samenleving waarin 
deze grillige en grimmige liefde voor het leven, die wij kunst 
noemen, een luxe wordt geacht, bijbels gezien ten dode is 
opgeschreven. Het gaat hierbij om 'herschepping' aller dingen. 
En daarvoor zou ik ook een boek van Kroons singuliere confrère 
dr. O. Noordmans over 'Herschepping' nog eens moeten herlezen. 
Op bladzijde 138 van 'Oudwijfse fabelen' schrijft Kroon dat de 
aarde in de bijbel niet iets is, waardoor de mensen goddeloos 
en bedorven worden, maar veeleer omgekeerd: iets dat door de 
goddeloze mensen bedorven wordt. Ik beaam dit, maar dan zou ik 
het in verband met wat Kroon hier uitgesproken heeft t.a.v. 
'kunst' toch ook willen opnemen voor de 'aarde', respectievelijk 
de natuur en de kosmos; vooral de laatste twee gevaarlijke 
begrippen, als je ze in verbinding wilt brengen met een teken, 
opgericht en getuigend van een nieuwe hemel en een nieuwe 
aarde. Of zou het ook een 'oudwijfse fabel' zijn te beweren, 
dat er in de protestantse theologie vrijwel geen of helemaal 
geen ruimte is voor een bepaaldgericht kosmisch denken èn 
geloven? 
Ik laat hier enkele strofen volgen van een tweetal moderne 
dichters, eerst van Marsman, daarna van Gerrit Achterberg: 
Soms di»alend over heuvels, hoor ik ULJe stem. 
Meestal op stille ongerepte plekken 
waar de natuur nog iets gevangen houdt 
van haar vóórmenselijke zuiverheid. 

Vannacht is het zo stil geworden, 
dat ik de sterren hoorde gaan 
Ze zijn uw bloedsomloop geworden 
Gij zult dit in de dood verstaan. 
Onder uit ULJ bestaan 
schoven hun oergeheimen aan 
Beide dichters verwoorden hier de natuur, de kosmos en de 
aarde. Wel, 'scheiding van aarde (i.c. natuur en kosmos) en 
hemel (toekomst, Rijk God's) is, zegt Kroon, onbijbels. Zou de 
'aarde' in haar oervormen dan ook niet - evenals 'kunst' 
heenwijzing (vergeef mij het germanisme) kunnen zijn naar het 
Paradijs? En betekenen deze zaken als aarde, natuur, kosmos 
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dan toch niet veel meer dan de theologie ze in soms tot steen 
verworden woorden uit dogmatieken danig aan het protestantse 
volk heeft afgeleerd of scheefgeleerd? Of moeten wij ze samen 
met noties als storm, donder, noodweer, zon, maan en sterren, 
dieren, planten, enz. enz. uitsluitend 'zien' als uitingen van 
Gods almacht? 
Nogmaals 'aarde en hemel' behoren bijeen. Dus zullen wij het 'Uw 
wil geschiede in de hemel en op de aarde' zonder omwegen, per
soonlijk en nadrukkelijk moeten betrekken in de opdracht om 'te 
bidden èn te werken' - en dit laatste zal dan, dacht ik, iets, 
veel, alles te maken hebben met 'herscheppen' en daar iets, veel 
en heel persoonlijk heel veel aan te doen. (En dat is voor mij 
wel meer dan alleen maar milieuzorg). Ik vind en heb altijd 
gevonden, dat Kleijs Kroon een ondeugende dominee is, iemand 
die zijn kop wel buiten boord van het schip, dat THEOLOGIE heet, 
durft te steken; hij kan wel tegen een stootje, dacht ik, maar 
of hij mijn laatste indicaties niet 'ketters' zal vinden en ze 
zal verwijzen naar het rijk der fabelen, hij wete dan dat 
schrijver dezes ook geleerd heeft te relativeren al vreet hij 
niet alles meer voor zoete koek op wat 'dominees' hem hebben 
proberen bij te brengen. 
Deze noties hangen voor mij tenminste in de waagschaal. Maar, 
ik wil Kleijs nog iets voorleggen. Kroon stelt in het tweede 
deel van zijn uitlegging van de Openbaringen, dat het Paradijs 
een STAD zal zijn, en voegt eraan toe een 'tuinstad' (gelukkig). 
Ik weet niet meer welke 'dominee' er zo lollig geweest is te 
beweren dat 'God geen Bussums maar Amsterdams' spreekt, dus 
stads. Alsof de aarde (ik heb het uist al betoogd) niet GODs 
schepping is en wij~ mensen, het zijn die hem verpesten, die van 
de 'stad' bepaald geen 'verafschaduwing' maken van de hemel, 
integendeel: natuur en kosmos, kortom de 'aarde' is in de stad, 
die wij mensen maken niet bepaald 'beeld van herschepping'. Dan 
voel ik meer bij het lezen van de dagboekaantekeningen van Dag 
Hammerskjöld in diens 'Markings' zo rijk aan zin - en troost
volle woorden, dat ze van mij mogen heten zoals een dominee ze 
wil noemen, mij 'doen' ze wel wat en ik wil met dit alles maar 
zeggen, Kleijs, dat de theologie mij soms, soms heel erg, 
misschien wel nog erger dan ik hier wil neerschrijven, tenminste 
irriteert en blokkeert. 
Laat mij het dan maar houden met wat Kroon zegt waar hij de 
Apokalyps uitlegt met de woorden 'Messiaanse mensen verwachten 
geen nieuwe kerk, maar een nieuwe bewoonde en bewoonbare 
wereld'. 

Bedankt voor je vele goede 'lessen', Kleijs, je vriend en 
uitgever van je boeken 'Geloof-Gebod en Gebed' en 'Verwerp de 
oudwijfse fabelen' (beiden Het Wereldvenster), 

Jopie 
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H oorspelletjes 

HET LEVEN VAN JESUS VOOR :t:UNDEREN HERVERTELD 

Karel Eykman 

De automonteur zit met z~Jn hoofd onder de motorkap. Hij is 
bezig, hij heeft geen tijd om tekst en uitleg te geven. Wel kan 
hij even iets van het werk Zaten zien uit zijn handen is 
gekomen laatste tijd. 
Zodoende geef ik hierbij de tekst van een deel uit de serie 
hoorspelletjes over het leven van Jesus die ik heb geschreven 
voor de IKON. Dat is niet makkelijk als je gewend bent voor 
TV te schrijven. Je hebt geen tekeningen van Bert Bouman, geen 
veelzeggende laatsuitdrukkingen van akteurs en je kan je 
niet verliezen in prachtige sfeerbeschrijvingen of weergave 
van de oosterse couleur locale. Het moet allemaal van de 
dialoog komen, zo direkt en eenvoudig mogelijk. Daar leert een 
mens van. 
Maar goed, dat zijn vakmatige problemen. Belangrijker is wat ik 
er van geleerd heb over omgang met bijbe motieven bij het 
door-vertellen aan kinderen. Toen ik er met Karel Deurloo aan 
werkte waren we het er over eens dat we het moesten aan durven 
om niet, alleen maar, conscientieus het evangelie van Lucas na 
te vertellen, maar zelf je eigen evangelie samen te stellen 
alsof je zelf van Theophilus opdracht hebt gekregen om nu eens 
uit te leggen, wat je toch in Jesus . Anders gezegd: zou 
je net zo vrij met Mattheus, Marcus, Lucas en Johannes kunnen 
omgaan als Lucas om ging met Mattheus en Marcus (en Johannes 
met Mattheus, Marcus en Lucas). Allerlei motieven hergroeperen, 
een nieUhJe kollage maken van oudtestamentische en nieUhJtesta
mentische gegevens, dat heeft ons werk spannend gemaakt. Om 
pretenties de kop in te drukken, moest ik mezelf natuurlijk wel 
voorhouden dat het hier gaat om eerste aanloopjes en probeer
sels. 
Misschien mag ik te zijner tijd een filmscript maken over het 
Zeven van Jesus. Dan zal ik toch bepaalde vrijmoedigheid 
tegenover de door mij bewonderde Lucas nodig hebben die ik nu 
schuchter ben begonnen. Dat ik er juist daardoor met veel 
plezier aan heb gewerkt, zult u wel merken. 

UIT NAZARETH NOG WEL - DEEL 10 - MAGDALENA 

(Marktgeluiden, koopluikreten) 

Mooie tomaten, paprikaa's!! 
Jesus Goed, nemen we er nog een paar paprika's bij, André? 

(0p de achtergrond, fluiten naar een vrouw, iemand roept 
'Magdalena, lekkere benen!) 
Jesus André, ik vroeg je wat 
André Wat? 0 ja, paprika's 
Peter Sta toch niet altijd naar de vrouwtjes te kijken 
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Jakob 
André 

Jesus 
Peter 

Jesus 
Koopman 

Jesus 

Koopman 

André. Vind je ook niet Jakob? 
Nou ja, in dit geval is het wel een stoot zeg. 
Met een achterwerk van hier tot Ninevé: Neem me niet 
kwalijk 
Helemaal ongelijk geven kan ik hem niet, Peter 
Ach Jesus, dat soort vrouwen, dat is toch niets voor 
jou 
Wie is het eigenlijk? 
Die? O dat is samaritaanse Lena, ik moet dat niet, 
meneer, zo ben ik niet. Ze is niet van hier, ze werkt 
in de kroeg, in het Wapen van Jericho, als je dat 
tenminste nog werken mag noemen .... ze woont in een 
van de muurhuizen op de stadswallen, dan weet je 't 
wel. Je mag met haar mee naar boven, maar dan moet 
je wél betalen .... 
Ja, ja, hoeveel moet ik eigenlijk betalen? ... Voor 
die twee paprika's bedoel ik. 
Dat is, eskijken, tachtig, zeg zeventig, omdat u het 
bent, Jesus. 
( In de verte gejoel) 

Stem Lekkere Lena, mooie benen!! 
Andere stem Niet op reageren Lena 
Magdalena Kijk vóór je gosers 
Peter Andrééé, kijk een beetje uit waar je loopt 
André Wie? Ik? 
Jakob 

Jakob 
Peter 

André 

Jesus 

Nou Peter, doe nou maar niet of jij zo'n lekkere 
jongen bent. 

bromt" Jesus en lachen hem uit) 

(Muziek overgang) 
Wat is het warm vandaag hè 
Ik weet niet hoe jullie er over denken maar ik ga, zo 
midden op de dag, even onder zeil. 
Alles is dicht, niets te beleven in de stad, iedereen 
aan de middagdut, wat jij Jesus? 
Ik heb geen slaap, ik ga een eindje om. 
(Peter snurkt al) 

(Ptfuziek overgang) 

waterput) 
Jesus Goejemiddag 
Magdalena Wat moet je 
Jesus Ik heb zo'n dorst, ik heb geen emmertje of kan, niets 

bij me. Kan jij wat voor me uit de put halen? 
Magdalena Zo. Of ik dat wil doen voor meneer, en wat staat daar 
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Jesus 
dan tegenover? 
Kom nou, moet ik daar soms voor betalen? Die bron 
daar beneden in de put borrelt toch voor niets. 

Magdalena Zo ben ik niet, ik doe niets meer voor niets ... 
(Sti Ue) 

Jesus Je bent wel gek ook, om uitgerekend op het heetst van 
de dag met water te gaan sjouwen. 

Magdalena Mag ik? Zou jij het leuk vinden als ze je in je 
gezicht spugen en tegen je schenen schoppen, de 
andere vrouwen hier? Die wijven komen hier tegen 
zonsondergang, mij niet gezien dan. Ze voelen zich te 
goed voor mij, een slet ben ik, een hoer, nou dat zal 
wel, alsof ze zelf zo veel beter zijn. Ze zijn niet te 
vertrouwen, die krengen en hun mannen nog minder. 

Jesus Jij vertrouwt geloof ik niemand meer, hé? Vroeger 
wel? 

Magdalena Dat is lang geleden, toen hield ik wel van een jongen. 
Hij ging er met mijn geld vandoor, dat zal me niet, 
nooit meer overkomen. Ze kunnen me krijgen zoals ze 
me hebben willen, maar eerst moet er wel geld op 
tafel, boter bij de vis! 

Jesus Mooie vis ben je! Je doet niets voor niets hé? Volgens 
mij ben je alleen veel te goedkoop. 

Magdalena Wat bedoel je daarmee? 
Jesus Jij bent veel meer waard volgens miJ, ze hebben je zo 

vaak nageroepen dat je een goedkope hoer bent dat je 
het zelf bent gaan geloven, je bent geen slet, jij 
bent Magdalena. Je wil het niet laten merken maar jij 
kan royaal en gul zijn. Je kan zoveel van mensen 
houden dat ze weer gevoel in hun lijf krijgen. Jij 
bent gewoon erg lief, niet meer en niet minder 
(Magdalena snikt) Wat is er nou opeens? Ga je huilen? 
Het is heus waar, wat ik zeg Magdalena. 

Magdalena Flauwe kul, wat heb ik daar nou aan! Ik kan toch geen 
kant meer uit? 

Jesus Waarom ga je niet met mij mee. Dan laat je al je 
rottigheid hier achter. Jij kan me helpen, mensen als 
jou heb ik nodig. Kom toch mee. 

Magdalena Ik? Maar jij bent toch Jesus, dan moet je mij toch 
niet hebben? 

Jesus Wie zegt dat? Je moet het zelf willen, zo eenvoudig 
is dat. Morgen gaan we verder, op weg naar Jeruzalem, 
kom vanavond even langs als je mee wilt. Goed? en 
geef me nou eens eindelijk een slok water. 

Magdalena (Zacht) Alsjeblieft, gratis en voor niets ... 
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Je moet ook niet zoveel praten daar krijg je een 
droge keel van. 

Jesus (Drinkt) Bedankt 
Magdalena Nou, ik ga weer verder, dag! (Ze loopt vlug weg) 
Jesus Magdalena!! 

(Binnensmonds) Jammer, nou is ze ervandoor 

(Muzikale overgang) 

(Markt, marktkreten) 
Magdalena Hoeveel moet dat kosten? 
Koopman 

Magdalena 
Koopman 

Dat? dat is duur hoor, dat is kostbare olie uit de 
Libanon. 
Hoeveel moet dat kosten, vraag ik 
Dat kan,je toch niet betalen of heb je goed verdiend 
vandaag? Hier een vleugje op je hand. Dat is luxe 
nietwaar, de wilde frisheid van de lelieën des velds! 

Magdalena Hoeveel moet dat kosten, wou ik alleen weten! 
Koopman Eh ... 500 moet ik er toch voor hebben 
Magdalena 500 voor zo'n flesje stank? Ben je gek geworden, 

uitbuiter, ik zou er nog geen 300 voor neerleggen! 
Koopman Rustig Lena, rustig. Omdat jij het bent speciale 

prijs: 400, dat is mijn uiterste prijs. Ik kan nu 
eenmaal niets voor niets doen. Weet je wat: dan krijg 
je er een klein flesje rozenwater bij, geheel gratis 
bij aankoop. 

Magdalena Vooruit dan maar. Pak het een beetje mooi in. 
Koopman (Verbaasd) Is het dan niet voor jezelf? 
Magdalena Nee, het is voor een kadootje ... 

(Muzikale overgang) 

Peter Jij nog wat paprika, Jakob 
Jakob Graag Peter, want ik ... hee kijk wie hebben we daar! 
Magdalena (Verlegen) Goejenavond 
Jesus Magdalena! Dus je bent toch gekomen! 
Magdalena Ja, tja ... (Stilte) Ik heb een kadootje voor je 

Jesus 
Peter 
Jesus 
Peter 
Magdalena 
Jesus 
Peter 

1IB 

meegenomen 
Voor mij? Gauw uitpakken (Gaat uitpakken) 
Zeg eens Jesus, héb jij wat met deze eh ... dame 
Maar Magdalena, dat kan ik toch niet zomaar aannemen? 
Die flesjes zijn harstikke duur 
O nee, dat is helemaal voor jou, hier (Breekt flesje) 
Wat doe je nou? 
Giet ze het zo in enen over hem uit! 



André En het flesje ook kapot, weg statiegeld! 
Magdalena Nou ruik je tenminste lekker. 
Peter Neem me niet kwalijk, dit gaat toch te ver, al dat 

geld ga je toch niet zomaar over de balk smijten, 
dat kan je toch beter uitgeven aan een goed doel, 
iets liefdadigs, blinden of oorlogsinvaliden of zo. 

Jesus Nee, dat geld is goed besteed, hoor. Ik vind het 
vreselijk lief van je, ik ben er helemaal stil van. 
Kom hier dan krijg je een zoen 
(Hij knuffe haar) 

Peter · En toch vind ik het pure verspilling'. 
Magdalena Is hij jaloers soms? Kom hier, Peter, krijg jij van 

mij ook wat, kijk eens een klein flesje rozenwater 
heb ik nog, helemaal voor jou, alsjeblieft 
(Klapzoen) (Gelach) 

André Moet je hem zien zitten! Petertje rozenwater! 
Peter Nou, en? 

(Uitgezonden 7 maart 1982, l0uur, IKON Hilversum 2) 
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De eerste in de Nederlanden gedrukte hebreeuwse bijbels 

Dr. Rudolf Boon 

1473: Het jaar waarin de eerste in de Nederlanden gedrukte 
boeken verschijnen. Dit heuglijke feit vindt plaats te Aalst in 
de drukkerij van Dirck Martens. Na de grondslag voor een klas
sieke vorming bij de paters Wilhelmisten te Aalst - waar hij 
omstreeks 1446 geboren was - te hebben ontvangen, had Martens 
zich te Venetië als typograaf bekwaamd. Op zijn scholing in de 
Lagunenstad zinspeelt hij in het colofon, dat gedrukt staat in 
zijn uitgave van Baptista Mantuanus' De vita beata (1474). 
Daarin merkt hij op, niet zonder pretentie, dat hij alle typo
grafische kennis der venetianen naar de vlamingen heeft over
gebracht: 'Hoc opus impressi Martinus Theodoricus Alosti, Qui 
Venetum scita Flandrensibus affero cuncta'. 
Het eerste lettertype, dat hij in zijn drukkerij gebruikt, 
verraadt dan ook z'n venetiaanse herkomst. Daarginds in Italië 
is Dirck niet de enige vlaamse leerjongen in het drukkersvak 
geweest. Hij had er zijn oudere landgenoot, de humanist en 
musicus Gerard de Lisa in Treviso ontmoet, en de antwerpenaar 
Antonius Matthias, die z'n typografische kennis te Genua had 
opgedaan. 
Teruggekeerd in z'n vaderstad, had Dirck daar een drukkerij 
opgericht. Zo rolde dan in 1473 het eerste drietal van zijn 
persen: een bundel tractaten van de kerkvader Augustinus, een 
asketische verhandeling getiteld Speculum conversionis peccato
rum (Impressum Alosti in Flandria, anno MO CCCCO LXXIIIO), en 
een lichtvoetig werkje van de humanist Aeneas Sylvius Piccolomi
ni, de latere paus Pius II, De duobus amantibus Eurialo et 
Lucretia opusculum. Dit drietal, door het Dirk Martens comité 
in facsimile herdrukt (Aalst 1973), is exemplarisch voor de 
literatuur, die Martens door de jaren heen zal uitgeven. Zijn 
fonds zal bestaan zowel uit humanistische studies en klassieke 
taal- en letterkunde alsook uit theologisch en devotioneel werk. 
Het drukken van brevieren was een specialiteit van Martens' 
bedrijf. 
In 1493 verlegt Dirck zijn activiteiten naar Antwerpen. Vïjf 
jaar later blijkt z'n bedrijf te Leuven gevestigd te zijn. Maar 
in 1502 treffen wij de drukkerij weer aan in de Sinjorenstad, 
op de Steenhouwersvest. In de volgende tien jaar zullen daar 
heel wat belangrijke humanistische uitgaven verschijnen: werk 
van toonaangevende humanisten als Pico della Mirandola en 
Angelo Poliziano, Filelfo en Agricola. In 1504 komt een ver
zamelwerk van Erasmus uit, de Lucubrationes, "werken, die bij 
lamplicht zijn ontstaan": Nachtelijke Studiën. Daarin is voor 
'teerst één van Erasmus' bekendste geschriften opgenomen: 
Enciridion militis christiani. 
In 1512 verplaatst Dirck voorgoed zijn zaak naar Leuven. Maar 
met de kring van antwerpse humanisten blijft hij in nauw contact. 
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Tot die kring behoren als prominenten Cornelis de Schrijver 
alias Grapheus en de stadssecretaris Pieter Gilles, die Martens 
als corrector bijstond. Op een tweeluik heeft de antwerpse 
schilder Quiten Matsijs Gilles tezamen met Erasmus geportret
teerd. Het schilderij werd in september 1517 aan Thomas More 
toegezonden. 
Het leeuwendeel van Dircks uitgaven zal in de drukkerij aan de 
Proefstraat bij de Hallen (nu: Naamse straat) verschijnen. 
Tweehonderd-vijftig publicaties zijn bekend. Daarvan zijn 
honderd-tachtig te Leuven gedrukt. Een lijst van uitgaven is 
opgenomen in de catalogus van de Martens-tentoonstelling in het 
Stedelijk Museum te Aalst (1 sept. - 21 okt. 1973). Een bijzon
der belangrijke publicatie uit het fonds humanistica is de 
eerste druk van Thomas More's Utopia in 1516. Door bemiddeling 
van Pieter Gilles is deze uitgave tot stand gekomen. In de 
Utopia - hst.! - komt Gilles zelf voor als gastheer in wiens 
tuin het gesprek wordt gevoerd waarin de zeevaarder Raphaël 
Hythlodaeus verslag doet van het door hem ontdekte Utopia. 
Dircks drukkerij zal voornamelijk erop gericht zijn om het 
Leuvense Drie-talen-college van studiemateriaal te voorzien. Zo 
groeit gestaag het aantal uitgaven van latijnse, griekse en 
hebreeuwse taal- en letterkunde. Het Drie-talen-college was 
gesticht dankzij een schenking van de humanist Jeroen Busleyden, 
kanunnik van Brussel, Mechelen en Leuven. De officiële opening 
van het Collegium Trilingue vond plaats in 1520, maar al van 
1518 af werd er in de drie klassieke talen gedoceerd. Martens 
zelf had zich inmiddels geheel geschoold tot een homo trilinguus. 
Bovendien beheerste hij van de moderne talen naast z'n moeder
taal frans, italiaans en duits. Te Leuven voerde deze 'Aldus 
der Nederlanden' terecht de titel 'Magister impressoriae artis'. 

HEBREEUWSE DRUKKEN 

In 1520 - of misschien al in 1518 - verschijnt bij Martens in de 
Proefstraat het eerste in de Nederlanden gedrukte hebreeuwse 
boek. 't Is een beknopt hebreeuws-latijns woordenboek: Dictio
narium Hebraicum - Theodoricus Martinus Alostensis candidis 
lectoribus. Plaats en jaartal van verschijnen worden niet ver
meld. Van het werk is een drietal exemplaren bewaard gebleven: 
één in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel, één in de Biblio
thèque National te Parijs en één in de Stadtbibliothek te 
Hamburg. 
Nog twee hebreeuwse uitgaven van Martens zijn bekend. Overigens 
is 't allerminst uitgesloten, dat hij er meer heeft gepubli
ceerd. 
In 1528 verscheen een hebreeuwse grammatica, die Jan van Campen, 
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een leerling van de grote hebreeuwse grammaticus Elias Levita, 
uit diens publicaties voor studenten van het Collegium Trilingue 
had samengesteld. Jarenlang had Van Campen zich te Leuven op de 
studie van hebreeuws toegelegd. In 1519 was hij aan het Colle
gium Trilingue als hoogleraar hebreeuws aangesteld. Een tocht 
naar Rome in 1531 zou hij benutten om z'n kennis van hebreeuws 
te verdiepen. Want hij maakte op reis daarheen een omweg door 
Duitsland en Polen om rabbijnen te ontmoeten. Ook deed hij 
Venetië aan waar hij z'n leraar Elias Levita raadpleegde. 
In 1529 publiceerde een andere docent hebreeuws aan het college, 
Nicolaas Cleynaertsz van Diest een hebreeuwse grammatica: Loeach 
ha-diqdoeq, Tabula in Grammaticen hebraeam. Nog vóór Van Campen 
en Cleynaertsz had de augustijn Caspar van de Mande alias 
Ammonius (1450-1525), afkomstig uit Hasselt, zich bezig gehouden 
met de studie van hebreeuws. Hij had een hebreeuwse grammatica 
samengesteld, die overigens nooit gedrukt is. 
Van het universiteit onderwijs in hebreeuws te Leuven moeten we 
ons in Martens' dagen zeker geen grote voorstelling maken. Het 
stond toen nog in de kinderschoenen. De oprichting van het 
Collegium Trilingue was voorlopig niet veel meer dan een offi
cieel begin. In 1529 beëindigt de hoogbejaarde Martens z'n 
onderneming. In het klooster waar hij z'n eerste klassieke 
vorming had ontvangen, neemt hij z'n intrek. Daar slijt hij z'n 
laatste jaren, omringd door z'n boeken. Op 28 mei 1534 sterf't 
hij. Zijn stoffelijk hulsel wordt begraven in de kloosterkerk. 
Op de grafsteen staat gebeiteld: 'Hier leit begraven Dierick 
Martens d'Eerste Letterdrukker van Duitslant, Vrankerije En 
Desen Nederlanden. Hij stierf AO. XV0 XXXIIIIO De XXVIII Dach 
in Maie'. In 1774 liet de vroedschap van Aalst boven zijn graf' 
een marmeren mausoleum vervaardigen, dat bij de opheffing van 
het klooster, tien jaar later, werd overgebracht naar de St. 
Sebastiaanskapel in de St. Martinuskerk. Bij de neogotische 
inrichting van deze kapel ten behoeve van de devotie van het 
Heilig Hart in 1877 moest het mausoleum wijken. Maar sedert 
1854 prijkt op de Grote Markt Martens' standbeeld, door de 
beeldhouwer Jan Geefs vervaardigd. 

Begin 1983 zal bij Kok, Kampen van mij e.en uitgebreide studie 
over deze materie verschijnen, getiteld Hebreews Reveil: Wat 
bracht hen in dë leerschool der rabbijnen? 
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Zonde in de tweede macht 

Herman Wiersinga 

Op verzoek van de redactie van Werkschrift plaats ik een 
fragment van rrrijn boek Doem of daad. Een boek over zonde, 
dat eind mei bij uitgeverij Ten Have, Baarn, verschijnt, 
in deze bundel voor Kleijs Kroon. 
Dorrrinee Kroon heeft mij rond het jaar '50 ingewijd in een 
andere vorm van theologiseren. Dat was toen Karl Barth; 
later werd het de joodse gezichtshoek, vanwaaruit hij ons 
liet zien; om blj de aardse hoop van het boek Openbaring 
terecht te komen. 
Uit dankbaarheid jegens een 'voorloper'! 

De zware zonde, de 'eigenlijke' zonde, bestaat in de zonde 
tegen een toekomst van genade en vrede. Stellen wij ons open 
voor zo'n toekomst, of nog korter: openen wij deze toekomst? 
Waar zijn wij alleen en met z'n allen op uit? Zijn wij bereid 
tot verandering, zetten wij stappen op weg naar een andere 
wereld, willen we trouw zijn aan ons eigenlijke zelf, nemen 
we deel aan de droom van een wereldvrede? De weigering om de 
onmogelijkheden van gisteren en de mogelijkheden van morgen 
onder ogen te zien, het afhaken van het moment en het blok
keren van de grote verandering in de toekomst - dat is de zonde 
bij uitstek. De weigering van deze bereidheid ligt op een 
ander niveau dan het dagelijks vallen en opstaan. Als iets 
'doodzonde' moet heten, dan het zich onttrekken aan de belofte 
van het moment. Met deze reactie zijn leven en dood gemoeid. 
Hier staat ons leven op het spel, hier wordt nee gezegd tegen 
het leven en ja tegen de dood! De dagelijkse zonden verbleken 
terecht bij de beslissende uitdaging waarvoor het moment van 
omkeer ons plaatst. Om te zinspelen op het woord van Anselmus: 
we hebben lang genoeg bedacht hoe zwaar onze 'normale' zonden 
in gedachten, woorden en werken wegen, maar nog onvoldoende 
hoe zwaar deze zonde tegen onze mogelijkheden vandaag weegt. 
Er is wel degelijk een verschillend soortelijk gewicht in 
zonden. De zonde van alledag én de zonde tegen de verandering! 

Deze weigering van een andere toekomst zou ik de 'zonde in de 
tweede macht' willen noemen. Zonde in het quadraat! Zonde is 
altijd al een daad met noodlottige effecten, een macht ten 
kwade. Maar de weigering van mogelijke verandering sleept een 
quadraat van noodlottige effecten mee. Bij zonde in de tweede 
macht koesteren en bevestigen wij onze eigen zonde. Wij ver
zetten ons als het ware tegen het verzet. Wij blokkeren de weg 
naar een mogelijke toekomst. Zonde in de tweede macht is dan ook 
typisch een 'tweede' daad: een reactie op ons concrete verkeerde 
gedrag en op onze feitelijke onrechtvaardige samenleving. Met 
deze zonde maken we dat gedrag hard en schermen we die samen-
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leving af voor fundamentele verandering. We pinnen daarmee ons
zelf vast aan ons verleden en willen van geen vernieuwing weten. 
Het is een soort desertie uit de moeizame, maar veelbelovende 
tocht naar het 'beloofde land'. Die tocht gaat 'natuurlijk' 
gepaard met vallen en opstaan, met allerhande zonden. Maar de 
zonde in de tweede macht bestaat in het 'gaan liggen', zoals 
dat in concentratiekampen heette; in het 'blijven liggen', 
terwijl je overeind geholpen wordt en overeind kunt komen! 
Misschien verontschuldigen wij de zond~ in de tweede. macht (de 
weigering van verandering) wel met een orthodoxe zondeleer: wij 
zijn nu eenmaal zondaars, en dat valt niet te veranderen ... 

Deze zonde in de tweede macht lijkt mij in het spel wanneer de 
evangeliën spreken over de 'zonde tegen de heilige Geest'. Marcus 
geeft het volgende als woord van Jesus door: 'Voorwaar, ik zeg 
u dat alle zonden aan de kinderen der mensen zullen vergeven 
worden, ook de godslasteringen welke zij gesproken mogen hebben; 
maar wie gelasterd heeft tegen de heilige Geest heeft geen 
vergeving in eeuwigheid, maar staat schuldig aan eeuwige zonde' 
(3,28 en 29). In het volgende staat een aanwijzing voor de 
betekenis: 'Immers, zij zeiden: hij heeft een onreine geest' 
(3,30). Zij, bijbelgeleerden uit Jeruzalem, beschuldigden Jesus 
van het uitdrijven van boze geesten met de hulp van het hoofd 
van de boze geesten. Het uitbannen van obsessies (die nog altijd 
meer met onze geest dan met ons lichaam te maken hebben), het 
heilswerk bij uitnemendheid, wordt als duivelswerk aangemerkt en 
weggewuifd. Zonde in de tweede macht! De evangelist Mattheüs 
scherpt de tegenstelling van de twee soorten zonde nog aan door 
de toevoeging: 'Spreekt iemand een woord tegen de Mensenzoon, 
het zal hem vergeven worden; maar spreekt iemand tegen de 
heilige Geest, het zal hem niet vergeven worden, noch in deze 
eeuw noch in de toekomende' (12,32). Tegen de Zoon spreken, dat 
kan nog in onwetendheid gebeuren. Tegen de Geest spreken, dat 
betekent nee-zeggen tegen de nieuwe mogelijkheden die door Jesus 
geopend werden. Een regelrechte weigering van de Geest van 
bevrijding! 

Een soortgelijke zonde zal ook bedoeld zijn in de eerste brief 
van Johannes. Hier is geen sprake van 'zonde tegen de heilige 
Geest', maar van zonde die wel of niet 'tot de dood voert' 
(zie I Johannes 5, 16 en 17). Ook bij deze onderscheiding van 
een zonde wel of niet 'tot de dood' gaat het om een verschil bij 
degene die zondigt. Het oudtestamentisch onderscheid van opzet
telijkheid en onopzettelijkheid speelt hier mee: de bewuste, 
verstokte zondaar staat naast de overrompelde, berouwvolle. De 
teksten bij Johannes staan in het kader van de voorbede. De 
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strekking is: wie zich uit de bevrijdende gemeenschap losmaakt 
en volhardt in zijn bedrijven van onrecht, heeft ook geen recht 
meer op de zuiverste en diepste vorm van gemeenschap, namelijk 
de voorbede (vergelijk de commentaar van M. de Jonge De brieven 
van Johannes op deze verzen). 

De onderscheiding tussen de zonde van alledag en de zonde van 
de welbewuste en moedwillige weigering van de bevrijding lijkt 
mij het duidelijkst aanwijsbaar in de brief aan de Hebreeën. 
Deze brief is feitelijk een uiterst gedrongen én indringende 
preek voor een joods-christelijke gemeenschap van de tweede 
generatie van christenen. De schrijver doet een dringend appel 
op de gemeente om stand te houden in de komende, dreigende 
vervolging, om niet terug te schrikken, maar trouw te blijven 
aan de hoop die gewekt werd door Jesus' voorloperschap. Het 
komt voor deze gemeenschap aan op de keuze tussen afhaken dan 
wel volhouden. In dit verband staat 'zonde' gelijk aan geloofs
afval, verloochening van de Heer en diens weg op het kritieke 
moment. De schrijver grijpt daarom terug naar de woestijntocht 
van Israëls vaders, met zoveel beproevingen. Zij gaven het op 
en kwamen niet in het beloofde land! Volg dan liever het voor
beeld van Abraham, de vader van het geloof. Hij trok weg naar 
een vreemd land en hield de stad met fundamenten voor ogen, de 
stad van vrede. Hij en zijn kinderen hadden kunnen terugkeren. 
Het zou 'zonde' van de tocht geweest zijn, en de verkeerde 
keus, maar niettemin hadden zij die mogelijkheid! De traditie 
zet ons eigenlijk in een rij van voorgangers, een stoet van 
zwakken en sterken, meest zwakken, die de weg naar de toekomst 
trouw bleven. En we krijgen te horen: deserteer niet, geef het 
niet op, keer niet om! 

Het verschil in soortelijk zonde-gewicht is duidelijk. Vallen 
en opstaan, niemand doet het zonder dat. Maar werkelijk de weg 
van Jesus de rug toekeren? Dat zou pas echt zonde zijn. De 
schrijver van de brief aan de Hebreeën gebruikt voor de 'gewone' 
zonden liever het woord zwakheden. Zwakheden vragen wel om 
reiniging: daarvoor diende vroeger de offerdienst, en in hun 
situatie de gedachtenis aan Jesus' overgave. Maar zwakheden 
zijn vergeeflijk. Onwetendheid en dwaling spelen erin mee, en 
daarom kon de oudtestamentische hogepriester jegens deze on
wetenden en dwalenden 'tegemoetkomend' zijn. Zelf was hij 
immers ook aan zwakheid onderhevig? Zo kan ook de nieuwe 
hogepriester Jesus 'meevoelen' met onze zwakheden. Hijzelf werd 
ook op allerlei manieren op de proef gesteld (4,15)! De schrij
ver suggereert met deze combinatie van beproefbaarheid en zwak
heid dat ook Jesus onze menselijke 'zwakheden' (en dat soort 
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zonden dat hiermee aangeduid werd) kende. In hetzelfde verband 
staat dat Jesus niet gezondigd heeft, ook al werd hij zoals wij 
beproefd (zie ook 4,15). Zondigen is hier duidelijk gereserveerd 
voor de werkelijk dodelijke zonde: de desertie, het opgeven van 
de weg, het prijsgeven van de hoop. 

Deze eigenlijke zonde wordt uitdrukkelijk ingevuld. Het gaat om 
een bewuste, moedwillige keus tegen de heilsbedoelingen die met 
Jesus gegeven zijn. Wie zich bewust van deze bevrijding afkeert, 
'kruisigt opnieuw' de Zoon van God. Het kruis van Jesus kan tot 
inkeer en omkeer b.rengen, maar het kan ook herhaald worden in 
een eindeloze reeks daden van onmenselijkheid. Maar dan is het 
kruisigen niet van dezelfde orde als het eerste kruis, het weegt 
zwaarder. Toen wisten de volksleiders niet wat ze deden, maar 
wie Jesus heeft leren kennen wéét wat hij doet als hij tegen deze 
liefde nee zegt. De brief gebruikt nog andere uitdrukkingen dan 
'opnieuw kruisigen' voor de zonde in de tweede macht: 'de Zoon 
van God met voeten treden', zoals mensen anderen als varkens 
vertrappen kunnen; 'het bloed van het verbond ontwijden', dat is: 
Jesus' zelfovergave negeren; en 'de Geest die genade brengt 
tarten', terwijl zij de Geest en diens adem juist voor de 
woestijntocht nodig hebben (zie Hebreeën 6,6; 10,26 en 29). 

In de brief aan de Hebreeën is het opgeven van de tocht de zonde 
bij uitstek. De zonde van het opgeven is weglopen uit de stoet 
van volgelingen en terugvalilen op jezelf, in het eigen isolement. 
Het betreft het laten vallen van je hoop, het kiezen voor een 
nieuwe hopeloosheid. Daarmee is de zonde ook te vermijden. In het 
spraakgebruik van Hebreeên kan enkel een gelovige (dat wil zeg
gen: een hopende) zondigen, maar juist zij die geloven en hopen 
h6even niet te zondigen! In deze brief wordt de zonde met lange 
antieke kledingstukken vergeleken, waardoor je je niet moet 
laten hinderen bij een wedstrijd (vergelijk Hebreeën 12,1). De 
zonde van de desertie is dus niet noodlottig, noodzakelijk of 
onontkoombaar. Nee, die is aflegbaar, te bevechten en te over
winnen! De zwakheden die we hebben, en in elk geval 'doen', 
mogen niet zomaar te vermijden zijn: blijkbaar hebben we tekorten 
en doen wij anderen tekort. Maar fundamenteel en consequent 
nee-kiezen en nee-zeggen en nee-doen, dat hoeft niet. Evenmin 
als onze voorganger Jesus dat deed. 'Gezondigd heeft hij niet' 
(4,15). Wij kunnen met onze wil, visie en inzet Jesus' richting 
uitgaan, op weg naar de stad van vrede ... Wat eigenlijk onmoge
lijk is: niet het volgen van deze weg, maar het weigeren van 
deze weg. Karl Barth noemde de zonde al een 'onmogelijke 
mogelijkheid'. De zonde in de tweede macht is zoiets: eigenlijk 
onmogelijk, maar feitelijk mogelijk ... 
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De zonde in de tweede macht is de zonde tegen de hoop. Hoop doet 
inderdaad leven. Zonder hoop wordt het leven ondragelijk en 
wacht ons de dood, in de zin van een volstrekte verlamming van 
elke creativiteit. Het gaat om een geestkracht, die iets totaal 
anders is dan de vitaliteit, het goede leven en de geluksidealen 
die de reclame ons leugenachtig voorhoudt. De hoop is een 'le
vensgeest', een 'levensadem'. Sartre zei in zijn laatste inter
view dat hij zich verzette tegen 'de rustige wanhoop van een 
oude man, die met dat gevoel dood zal gaan'. Wat hij daar 
tegenover zette? 'Ik weet dat ik zal sterven met een gevoel van 
hoop, maar aan die hoop moeten wij een grondslag geven. Ik moet 
proberen uit te leggen waarom de wereld van nu, en ze is 
gruwelijk, niet meer dan een moment is in een lange historische 
ontwikkeling, dat de hoop altijd één van de overheersende 
krachten is geweest bij revoluties en opstanden, en hoe ik de 
hoop nog steeds zie als mijn opvatting voor de toekomst' 
(F. Boerwinkel haalt deze woorden van Sartre aan in HervoPmd 
Nederland 13 juni 1981). 

De evenals Sartre onlangs overleden filosoof Ernst Bloch nam het 
thema hoop als zijn filosofisch uitgangspunt. In zijn hoofdwerk 
Das Prinzip HoJfnung (Het principe hoop) ziet hij het besef van 
onaf-heid (het besef van het nog-niet) en de gerichtheid op 
toekomst (het utopisch bewustzijn) als de twee bestaansvoorwaar
den van de mens. De nachtdromen van Freud binden de mens aan 
zijn verleden en maken hem apathisch. fAaar de dagdromen van 
Bloch lopen vooruit op de toekomst en geven de mens de kracht 
zijn momentele lijden te doorstaan. Een andere neomarxist, Erich 
Fromm, ziet de geschiedenis als een uitdaging aan de mens om 
door eigen kracht de messiaanse tijd te doen aanbreken. De mens 
leeft concreet in een paradoxale situatie: enerzijds ziet hij 
het heil al als aanwezig, maar anderzijds moet hij aanvaarden 
dat het heil niet tijdens zijn eigen leven daagt. Dat is de 
spanning die de menselijke hoop een ongekende dynamiek geeft 
(Gij zijn als goden 112)! Ik denk ook aan de psychiater 
Victor Frankl, die zijn patiënten weer een zin aan hun bestaan 
laat ontdekken (de zogenaamde logotherapie; logos zin). Frank! 
heeft zelf in de concentratiekampen geconstateerd dat gevangenen, 
die wisten dat hun nog een taak te wachten stond, beslist grotere 
overlevingskansen hadden. Hij acht het aanbieden van hoop het 
enig adequate antwoord op de schreeuw naar zingeving (zie het 
eerder genoemde artikel van Boerwinkel). 

In deze rij past ook de pedagoge Lea Dasberg, die in 1980 haar 
hoogleraarsambt aanvaardde met de rede Pedagogie in de schadUw 
van het jaar 2000 of Hulde aan de hoop. Zij bepleit een opvoeding 

127 



die voor kinderen de werkelijkheid van deze wereld niet verdoe
zelt, maar de presentatie van het lijden en onrecht wel gepaard 
doet gaan met een presentatie van hoop en mogelijkheden tot 
verbetering. 'De pedagoog moet bij zijn invoering van kinderen 
in de wereld deze wereld niet alleen pedagogisch vertalen, hij 
moet er zelf in geloven. Hij moet voor zichzelf helderheid heb
ben, en dat ook kunne.n overdragen, volgens welke waarden en 
normen het hopen op de toekomst gerechtvaardigd is. Angst voor 
hel en verdoemenis heeft mensen nog nooit fatsoenlijker gemaakt. 
Integendeel, redeloosheid leidt tot agressie en destructie. Er 
bestaat geen andere pedagogie dan de pedagogie van de hoop. Onze 
taak is niet alleen mensen te overtuigen waarom ze niet zouden 
doodgaan, maar belangrijker nog: waarom ze zouden leven' (Pedago-

in de schadUJiJ van jaar 2000 29). De noodzaak van een 
nieuwe formulering van onze levensverwachtingen, privé en 
gezamenlijk, is algemeen duidelijk. Ook het besef dat de eigen
lijke zonde de zonde tegen de hoop is. 

Bij een invulling van de eigenlijke zonde als zonde tegen de 
hoop is de tijdscategorie die onze houding en gedrag bepaalt 
gehonoreerd. Zijn houding en gedrag gericht op de toekomst? Dan 
zet die toekomst het hele bestaan in een perspectief. Het licht 
van de gehoopte toekomst valt over het donkere bestaan en vult 
het lege bestaan met zin. De bijbelse, teksten gaan op zo'n 
allesbepalende manier met de toekomst om. Daarin verschilt de 
joods-christelijke traditie fundamenteel van allerlei natuur
mystiek en natuurfilosofie. Het gaat deze traditie niet om een 
bevestiging, om een wettig- of heiligverklaring van het bestaan
de, van het roterende heelal of van de cyclus van de mensen
wereld. Het gaat haar om het wegtrekken uit de oercirkels en het 
aangaan en volhouden van de tocht naar de toekomst van een 
menselijker samenleving. 

Jürgen Moltmann gaf in zijn Theologie van de hoop vorm aan deze 
specifieke oriëntatie van de bijbelse traditie. Het gaat daarin 
over verhalen van exodus en bevrijding, van woestijntocht en 
beproeving. De hoop doet de gemeenschap steeds opnieuw opbreken 
en voorttrekken. Het land van melk en honing is en blijft het 
beloofde land. Als het rijk van de vrede tijdens het israëli
tisch koningschap maar niet wil aanbreken, komt de komende dag 
van de Heer met een komende koning-van-vrede in het vizier. De 
hoop wordt weer op de toekomst gericht, op een nieuwe messiaanse 
tijd van ongekende vrede ... Je zou kunnen denken dat met de 
komst van de messiaanse mens Jesus van Nazareth deze toekomst
gerichtheid zou wegvallen. Inderdaad lijkt het even alsof het 
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rijk van de toekomst is aangebroken. Maar de behoudende machten 
winnen het, en het rijk lijkt verder weg dan ooit. En ook Jesus 
spreekt zijn profetie in de toekomende tijd: eens zullen de 
stenen van deze onrechtvaardige samenleving uiteenvallen; eens 
zullen wij de wijn nieuw drinken in het rijk van zijn Vader. De 
dag van de Heer, dat is,, opnieuw een dag in de toekomst, hoe 
aanstaande die ook verwacht werd. Ook in het Nieuwe Testament 
krijgen de toekomstvisioenen het laatste woord: vergezichten 
van een nieuwe hemel en aarde, waarop de gerechtigheid woont. 
Met deze hoop moeten de volgelingen het doen: een geluk dat nog 
niet zichtbaar is. Want als je ziet wat je hoopt, waarom zou je 
het dan nog hopen (vergelijk Romeinen 8,24)? Hoop richt zich 
op de ongeziene, maar vermoede toekomst ... 

129 



god, en Tiamat. 
De struktuur van het hoofdstuk in z1Jn geheel, in ziJn week
schema, aksentueert de sabbat. Dit 'passfeest in het klein' (Ter 
Schegget) is als onderdeel van de bijbelse sociale wetgeving 
gericht tegen ideologieën, waaronder wetgevingen, waarin de 
sterkste, de bezitter, de macht centraal staat en niet de 
rechteloze: het kind, de wees, de vrouw, de weduwe, de 
vreemdeling, de slaven, de armen. 

10. Met deze laatste kodering ben ik de 
Genesis 1,1-2,4a al aan het vertalen. Behalve 
halt roepen aan het afbeulen en uitbuiten van 

geluiden in 
de sabbat, dat 
het menselijk 

lichaam, van de aarde, van de dieren en andere planeten en 
hemellichamen ... Behalve de sabbat is messiaans dat de Naam, de 
God van bevrijde slaven, de enige gerechte Gever van licht, 
zaad, vruchten en voedsel is. De enige Gever van de aarde, 
woonplaats voor dieren, planten en mensen. Dat geluid ontkracht 
alle aanspraken op vermeend eigendom en schitterende macht. Deze 
messiaanse Naam heeft niet de Duisternis gemaakt, niet de Dood, 
niet het Kwaati. Zulke algemeenheden als de Dood en het Kwaad 
schitteren door afwezigheid. In de exegese zal deze afwezigheid 
ook om uitleg vragen. Een wereld zonder ra~, 'kwaad, onrecht', 
is imaginair en utopisch. (De betekenis van 11a jnt aan 
de horizon, als je tof, 'goed' met Fahlgren vertaalt door 'Ge
meinschaftstreue'). Daarom kan het in dit hoofdstuk niet slechts 
gaan over "het" begin. 
Zoals Kleijs Kroon eens schreef: "Maar wil dit zeggen, dat het 
dus bij wijze van de 'notulen' bevat van de ontstaans 
geschiedenis van het heelal, afkomstig uit die voorhistorische 
tijden? Dat is onvoorstelbaar". 
Het eerste verhaal in Tenach vertelt dat de God van de onder
drukten alle Gebrek dat uitgedrukt ligt in de woorden 'woest en 
ledig' (tohoe wabohoe) heeft opgeheven. Er is messiaanse over
vloed als de Naam het werk van de bevrijding - maar mensenwerk? -
heeft voltooid. 
Deze verzen willen ook gelezen worden als een profetisch visioen 
waarnaar de verdrukten van JHWH verlangend uitzien. Zij die iets 
te verwachten hebben, noemen het de Grote Voltooiing als alles 
'beseelt' (Rosenzweig) is. Als Schepping, Openbaring en Bevrij
ding een eenheid zijn geworden. 
Deze verzen willen zeggen dat de machten der duisternis (nu deze 
termen voldoende ekonomisch en politiek zijn ingevuld durf ik ze 
te gebruiken) het Licht niet kunnen tegenhouden noch verdringen 
noch anderszins hinderen. 
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Het nee terwille van het ja 

Frans Breuke lman 

Als Kroon bij voorkeur spreekt over Tenach en Evangelie, wil 
hij daarmee al te gemakkelijke.schema's over de verhouding van 
het zogenaamde Oude Testament en het zogenaamde Nieuwe Testament 
doorbreken. Onder anderen geldt dit van de soms nog gangbare 
opvatting dat we in het 'Oude Testament' worden gekonfronteerd 
met God die zegt: Je mag niet .... De geboden moeten er ons van 
overtuigen dat we schuldige mensen zijn opdat we in het 'Nieuwe 
Testament' gekonfronteerd kunnen worden met God die zegt: Je 
mag ... Genade voor zondaars. Met dit schema komen we in het 
gesprek tussen kerk en Synagoge over Gods gebod direkt op een 
dood spoor. 
Hoe loopt het eerste gesprek in de bijbel over wat God gezegd 
heeft? Twee teksten uit Genesis 2 en 3 stellen die kwestie aan 
de orde: 
Er, Gott, gebot üher den Menschen, sprechend: 
Von allen Bäv.men des Gartens magst essen du, essen, 
aber vom Baum der Erkenntnis van Gut und Böse, 
von dem soUst du nicht essen, 
denn am Tag, da du von ihm issest, musst sterben d11:. sterben. 
Genesis 2:16,17 

Die Schlange war listiger als alles Lebendige des Feldes, das Er, 
Gott, gemacht hatte. 

Sie sprach zum Weib: 
Ob schon Gott sprach: Esst nicht von allen Bäumen des 

Gartens ... ! 
Das Weib sprach zur Schlange: 
Van der Frucht der Bäume im Garten mögen wiv essen, 
aber von der Frucht des Baums, der mitten im Gapten ist, 
ha·t Gott gesprochen: 
Esst nicht davon und rüh:rt nicht daran, sonst müsst ihr 

sterben. 
Die Schlange spr'ach zum Weib: 
Sterben, sterben werdet ihr nicht. 
Genesis 3:1-4 (Verdeutschung Buber-Rosenzweig) 

In de vijf regels van Genesis 2: 16-17 heeft de verteller ons 
laten horen wat God in werkelijkheid "gezegd" heeft. De woorden 
'Van allen Bäumen des Gartens' gingen voorop! Ze werden onmid
dellijk gevolgd door de woorden 'magst essen du, essen'. Met 
betrekking tot de boom van het goed en kwaad kennen wordt dan 
daarna gezegd: 'von dem sollst du nicht essen'. Dit laatste 
staat in dienst van het eerste, het 'niet eten zult ge daarvan' 
staat in dienst van het 'ja eten moogt ge, eten'. Het 'Neen!' 
wordt uitgesproken om der wille van het 'Ja!' 
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een gave van de Naam. Hoe cynisch klinkt dan het woord ontwik
kelingshulp, de 'gaarkeuken' van het Westen. 
-zaad (zesmaal) en het herhaalde bevel 'weest vruchtbaar en 
wordt velen': 
Eerder dan aan de ekonomische en politieke kant van het zaaigoed 
en de vruchtbaarheid denkt de reguliere exegese aan ethische en 
religieuze aspekten van deze verzen. Menig gezin heeft aan deze 
bijbelverzen ontstaan en uitbreiding te danken. Vele encyclieken 
en herderlijke schrijvens hebben dankbaar het gegeven materiaal 
ideologisch benut. Maar de olijfbomen in de landen rond de 
Middellandse Zee zijn stille getuigen van de landbouwpolitiek 
uit de Oudheid. Wie bepaalt wat men mag zaaien? Is dat de kleine 
boer, inmiddels 'schuldslaaf', de arme dorpeling van het 
Israëlitische platteland, of bepaalt de grootgrondbezitter uit 
de hoofdstad dat er geen graan meer verbouwd mag worden? Of 
vindt de koninklijke administratie het goedkoper en winstgeven
der in plaats van tarwe olijfbomen te planten die geen of 
nauwelijks verzorging behoeven en olie leveren? De arme en 
berooide boerenslaaf was daarmee het voedsel uit de mond gesto
ten en afhankelijk geworden van geïmporteerd graan om te eten. 
Hij moest tien jaren wachten op de eerste opbrengst van de pas 
geplante olijfboom, omdat zijn akker van hoogstens 2 ha. hem 
wegens achterstallige belasting was ontnoemen. "Die Expansion 
des Olivenbaus schränkte die Ausweitung des Ackerbaus ein, ja 
drängte ihn wohl auch zurück" {voor andere nauwkeurige gegevens: 
Zur a:ntiken Entwicklung des Agrarsystems in: H. Kippenberg, 
Seminar: Die Entstehung antiken Klassengesells , 1977, 
pp. 19-29). 
Maar deze expansie ging lelijk op met de transformatie van 
grondbezit. Toch een belangrijk bevel: "Weest vruchtbaar en 
wordt velen". Hoe meer slavinnen en slaven, hoe meer vruchten 
der aarde. 
-sabbat: de ekonomische betekenis van de sabbat in de sociale 
wetgeving van Israël in verband met de arbeid en de bevrijding 
uit slavernij is in de literatuur uitvoerig uitgewerkt. Het 
verband met voedselverwerving in een agrarische ekonomie ligt 
voor de hand. Ik verwiJs naar het boek van Bert ter Schegget, 
Klassenstrijd en Staking. 

8. Op politiek nivo. De opmerking dat het vertelde elke dag 
dezelfde struktuur vertoont, die van de militaire taal, is een 
specifiek politiek signaal. Namelijk vanuit een instituut waar
mee politieke macht overeind gehouden wordt en "beschermt", het 
leger en de politie. Zoals Duarte dit woord gebruikt, wanneer 
hij beweert dat het leger in zijn land journalisten beschermt. 
Tegen wie? Tegen de campesinos? Zo wordt door deze reproduktie 
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van militaire taal de vraag opgedrongen: wie beveelt in de 
maatschappijformatie waarin Genesis 1 geproduceerd wordt? Want 
dat is de kontekst van het eerste bijbelverhaal, zoals de 
Duarte's, de Reagan's, de 'christen-democraten' de kontekst 
vormen voor deze exegese. Wie zegt in feite: "Onderwerpt en 
regeert over de vissen van de zee en het gevogelte van de 
hemel en over al het levende, dat kruipt op de aarde" (vers 28)? 
Wie zegt in de realiteit: "Ik geef brood en spelen" (zie vv 29. 
30)? Het zijn hun vragen. Wie heeft en waarom werd de dag-
en weekindeling gemaakt? Wie de "gezette tijden"? Wie heeft in 
Israël geclaimd een centraal geregeerde staat van het stammen
volk uit de woestijn (tohoe wabohoe!) te hebben gemaakt? Of in 
elk geval wie dachten deze staat te beschermen met paarden en 
wagens, met een leger? 
In zo'n omgeving is dit verhaal niet ongevaarlijk meer. 

9. Signalen op ideologisch nivo. Hoe zijn wetten, voorschriften, 
normen en waarden vanuit dit hoofdstuk en, vaak ten onrechte, 
met een beroep op Genesis 1 gaan funktioneren in zekerheden van 
wereldbeschouwingen? In het werk van Kleijs Kroon vind je daar
over behartenswaardige opmerkingen. Bijvoorbeeld het hoofdstuk 
'Kerk en gezin' in: Verwerp de Oudl,;ijfse fabe 
Terecht merkt Kroon op in Geloof-Gebod-Gebed: "Genesis 1 en 2 
is niet bij vóórbaat, doch achteraf geschreven, nadat Israël was 
uitgeleid, niet aan het begin bij de schepping maar in en door 
de heilsgeschiedenis: Het Scheppingsverhaal staat wel in het 
begin van de Bijbel, doch is afkomstig uit Israël;" 
Dit betekent dat het eerste bijbelverhaal (of is het een hymne?) 
in het Israël van de koningentijd en de Ballingschap, in de 
Diaspora ideologisch gefunktioneerd heeft tegen machten die zich 
licht, lucht, land en leven toeëigenden alsof ze het zelf met 
eigen handen gemaakt hadden. En ook: "Het betekent, dat hemel 
en aarde juist niet goddelijk zijn!" 
De funktie van zon, maan en sterren (vv. 14.15) in hun afhanke
lijkheid van het geschapen licht (vv. 3-5) is een voorbeeld van 
zo'n ontgoddelijking gericht tegen volken die deze hemellichamen 
als goden aanbaden. "En Hij heeft verdriet van de mensen, die het 
zichtbare of het inzichtbare als 'goddelijk' vereren in plaats 
van Hem". "In de Bijbel wordt nièts in hemel of op aarde als 
onaantastbaar goddelijk voorgesteld!" (p. 36) 
De verzen 22 en 28 zijn zeker gericht tegen de vruchtbaarheids
ideologie van de Kanaänese kultuur. Baäl en Astarte hadden 
daarin als god en godin van de vruchtbaarheid en potentie een 
sterke positie. Meerdere termen en zinnen herinneren aan oude 
scheppingsmythen. Genesis 1,2 reageert tegen het Babylonische 
scheppingsverhaal met zijn strijd tegen Marduk, een militaire 
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Irreguliere exegese en het Oude Testament 

POLITIEKE SIGri"ALEN rn GENESIS 1, 1-2, 4a 
Tamis Wever 

"Gott sprach. Das ist das zweite. Es ist nicht der Anfang. Es 
ist schon die Erfüllung~ die Laute~ des schweigenden Anfangs. 
Es ist schon das erste Wunder. 
Der Anfang ist: Gott schuf". 

( Franz Rosenz1.iJe14, 'Der Stern der Erlösung 1 

1. Een zonnige zondagmorgen. Een roodgelokte, kersverse dominee 
in monokini roeit door de sloten van Westfriesland richting 
Andijk naar zijn eerste gemeente. Irreguliere exegese loop je in 
dit land zeker in de mens Kleijs Kroon tegen het lijf. Zijn mond 
gaat steeds opnieuw open voor een precies gericht irregulier 
woord. De term 'Oude Testament' kreeg hij niet dan met tegenzin 
en begeleidend gegrom over zijn lippen. Ik heb de irregulariteit 
maar laten staan boven deze 10 pogingen tot irregulariteit. Het 
'bezwaar' kan hopelijk nog eens geregeld worden. 

2. Verder. Al langere tijd intrigeert mij een opmerking van 
Claus Westermann in zijn Genesis-kommentaar: "Der Bericht wird 
eingeleitet 'Und Gott sprach' (I), der Befehl selbst wird 
jussivisch formuliert (II). Dazu gehört, dass der Vollzug, die 
Ausführung des Befehls berichtet wird (III), wie auch in der 
militärischen Sprache". (p. 117, cursivering van mij) De struk
tuur van het bericht blijft alle zes dagen dezelfde: 1. Inlei
ding. 2. Bevel. 3. Uitvoering van het bevel. 4. Beoordeling. 5. 
Ordening in (een tijdsschema). Als men naar de funktie van deze 
struktuur vraagt, blijkt dat het om de elementen van een procé
dé gaat: van een bevel. 

S. Deze opmerking van Westermann dat de struktuur van het eerste 
verhaal in Tenach - door Kroon eens 'het Lied der zeven dagen' 
genoemd-, de konklusie opdringt dat we met militaire taal te 
maken hebben, wordt door hem slechts in één richting uitgewerkt. 
Om een kriterium te formuleren voor de weinig overtuigende 
diskussie: 'Wortbericht' of 'Tatbericht'? Ik houd het erop dat 
een bevel met deze struktuur een taalhandeling van groot 
performatief gehalte is. De konstatering 'militaire taal' past 
bij e.en aantal andere gegevens die benut kunnen worden voor een 
materialistische exegese van Genesis 1,1-2,4a. 

4. De vragen die in een dergelijke exegese gesteld worden, zullen 
voor een aanzienlijk gedeelte politiek van aard zijn. Politieke 
vragen zijn vragen naar de produktieverhoudingen, naar machts
verhoudingen, zoals: wie maakt uit, hoe mensen leven, wonen, 
eten, werken? Wie heeft beschikking over informatie, kennis, 
wetenschap? Wie beheersen de ideologische apparaten? Allemaal 
vragen die je niet stelt, als je het goed hebt, en in welvaart 
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dromen droomt. 
Op zoek naar dominante en dominerende signalen in het verhaal 
kan je niet voorbijgaan aan het militaire taalgebruik. 

5. Je kunt zulke vragen aan teksten stellen. Of je een betrouw
baar antwoord krijgt, is niet alleen een zaak van exegeten. De 
sociale kontekst is bepalend voor de uitleg en werking van een 
tekst, met name de kontekst van de lezers of luisteraars. Met 
het eerste bijbelverhaal ontstaat er dan een eigenaardige 
dubbelheid. 
Generaals, koningen, religieuze leiders, de top van de maatschap
pelijke ladder, lezen in het verhaal uiteindelijk een bevestiging 
van hun positie. Ze geven bevelen, opdrachten en voorschriften 
wel niet als God, maar in afgeleide zin reproduceren ze godde
lijke bevelen en statuten. Daarentegen kunnen mensen die gebrek 
lijden en machteloos zijn dit verhaal lezen als een kritiek 
op, zo niet als een protest tegen gezagsuitoefening waarbij God 
ter legitimatie wordt misbruikt. Het is in het gekompliceerde 
Westen niet uitgesloten dat zulke dubbelheden zich tegelijker
tijd voordoen binnen één maatschappelijke groep. 

6. Als de onderdrukten in ballingschap de taal van hun macht
hebbers over,nemen, is de druk wel zeer groot geweest. De ont
rechten reproduceren de taal van de heersenden bij hun spreken 
over de God van Israël, over de partijdige scheidingen en 
afgrenzingen "in den beginne". 
Is dit alleen maar reproduktie van een hiërarchische, patriar
chale opbouw van de maatschappij? Of is het in die imitatie en 
reproduktie tevens kritiek op dat patriarchale en militaire 
systeem? Hebben we in de diepste betekenisnivoos van dit verhaal 
niet te maken met een tegenverhaal tegen het "Befehl-ist-Befehl" 
van legeraanvoerders? En worden in die reproduktie niet de 
verwijten en het zuchten, het gegrom van de onderdrukte 
schepselen hoorbaar? 

7. De volgende signalen roepen hun vragen op: allereerst in de 
ekonomische sektor van de antieke klassenmaatschappij. 
-voedsei voor dieren en mensen. 
"Zie, ik geef jullie al het zaadzaaiende kruid 
dat op het aangezicht van de hele aarde is, 
en alle geboomte, 
waaraan zaadzaaiende boomvrucht is: 
jullie zij het tot voedsel" (vers 29 en zie vers 30) 
Wie zorgt in de klassenmaatschappij van de koningentijd of de 
ballingschap voor het eten? Hoe was dat alles geregeld? Deze 
kontekst werpt licht op het protesterende geluid: voedsel is 
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Ook de slang heeft gehoord wat God 'gezegd' heeft. Maar hij 
vindt het onbegrijpelijke taal. Hij vindt dat God in wat Hij 
gezegd heeft in tegenspraak is met zich zelf. Hoe kan God nu 
eerst zeggen, dat ze van alle bomen naar hartelust mogen eten 
om er dan op te laten volgen, dat er één boom is, waarvan ze 
niet mogen eten. Dit betekent toch juist, dat ze niet van alle 
bomen mogen eten. Het is dus 'zó gezegd' eenvoudig niet waar 
wat God 'gezegd heeft'. De slang doet het nu (listig) voorkomen 
alsof hij als exegeet moeite heeft met het 'intelligere' van de 
'sensus' van de 'verba'. In het gesprek, dat hij met de vrouw 
heeft aangeknoopt, horen we hem dan hardop denken en (uitslui
tend woorden, die God gezegd heeft, citerend!) half vragend, 
half peinzend zeggen: 'Ob schon Gott sprach: Esst nicht von 
allen Bäumen des Gartens . ... ' ' 
Terecht worden deze woorden door Buber in de kolometrische 
weergave op één regel gezet om in één adem te worden uitgespro
ken. 
Het listige van de slang blijkt nu in de wijze waarop hij 
spreekt. De woorden 'niet zult ge eten' heeft hij voorop gezet 
en de woorden 'van alle bomen van de tuin' laat hij daarna 
volgen. Zo verbergt hij hetgeen waarover hij het eigenlijk 
heeft. Hij heeft het namelijk over die éne boom zonder hem te 
noemen, ja, hij doet alsof hij van het bestaan van die boom 
überhaupt niet weet. Het listige blijkt nu verder in de dubbel
zinnigheid van zijn spreekwijze. De woorden 'Niet zult ge eten 
van alle bomen van de tuin' kunnen namelijk worden opgevat als 
een korte concluderende samenvatting van wat God in 2:16-17 
heeft gezegd. Er is één boom, waarvan jullie niet mogen eten 
- ergo: niet van álle bomen mogen jullie eten! 
Wat de slang zegt kan echter ook anders worden opgevat. Deze 
woorden kunnen namelijk ook betekenen: van geen enkele boom 
mogen jullie eten. Volgens "de hebreeuwse ,1manier van spreken" 
is dat de voor de hand liggende opvatting. Vergelijk bijvoor
beeld Niet zult ge begeren ... al wat van uw naaste is (Ex 20: 
17), d.w.z. 'niets van wat hem toebehoort' (vert. K.B.S.). 
De vrouw heeft de woorden van de slang dan ook prompt op die 
manier gehoord. Hem in de rede vallend om hem te corrigeren en 
de nodige informatie te verschaffen over wat God gezegd heeft 
zegt ze namelijk: 
Van de vrucht van de bomen van de tuin mogen we eten, 
maar van de vrucht van de croom, die in het midden van de tuin is, 
heeft God gezegd: 
niet mogen jullie daarvan eten en niet mogen jullie hem aanra

ken, anders zullen jullie sterven. 
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Vijf dingen heeft de slang nu al bereikt: 
1. door in te gaan op wat de slang zeide heeft de vrouw de slang 

als gesprekspartner aanvaard en zich laten verleiden tot een 
gesprek over de vraag of 'wat God gezegd heeft' niet tegen
strijdig en problematisch is. 

2. De woorden 'van alle bomen' spreekt de vrouw al niet meer 
uit. Ze zegt namelijk 'Van de vrucht van de bomen van de 
tuin'. Ze heeft daarmede toegegeven, dat God niet geheel naar 
waarheid heeft gesproken, toen Hij de woorden 'van alle bomen 
van de tuin' als éérste woorden uitsprak. 

3. De vrouw zegt nu niet 'van de boom van kennis van goed en 
kwaad', maar 'van de vrucht van de boom, die in het midden 
van de tuin is'. Wat deze boom van de overige bomen van de 
tuin onderscheidt is in deze wijze waarop zij hem aanduidt 
slechts dit, dat hij in het midden van de tuin staat (maar 
dat staat 'de boom des levens' ook - welke bedoelt ze?). 
Eerst zegt ze 'van de vrucht van de bomen van de tuin' en 
daarna 'van de vrucht van de boom die ... '. Het zijn allemaal 
vrucht-bomen. Wat is het vreemd en willekeurig. Ja, is het 
eigenlijk niet een beetje verdacht, dat je nou van één zo'n 
boom niet mag eten?! 

4. De vrouw is dus bij haar eigen citeren van wat God gezegd 
heeft al volop bezig met niet meer woordelijk opnieuw te 
zeggen wat God gezegd heeft. Nog erger is echter, dat ze nu 
wel woordelijk gaat nazeggen wat de slang haar heeft voorge
zegd. De woorden 'heeft God gezegd: niet ... eten' zegt ze de 
slang woordelijk na! Dat heb je namelijk met 'god': niet ... ; 
mag niet! Als 'god' iets zegt is dat altijd primair: neen! 

5. En hoezeer dat met 'god' het geval is, dat laat de vrouw 
horen door dit nog een keer te herhalen in de woorden 'niet 
mogen jullie hem aanraken'; die woorden heeft God echter 
helemaal niet gezegd. Maar dát is het wel, wat zij, de vrouw, 
er van heeft begrepen. 

In feite heeft de vrouw hiermede toegegeven, dat het 'van alle 
bomen mogen jullie eten, ja eten' van Genesis 2:16b niet waar 
is. Maar als het één niet waar is, dan is misschien ook het 
andere, dat God gezegd heeft, niet waar. Wanneer de vrouw al 
weer de woorden van God niet nauwkeurig citerend gezegd heeft 
'anders zullen jullie sterven', laat de slang er onmiddellijk 
op volgen: 'Niet zullen jullie sterven, ja sterven'. Met de 
woorden zoals God hen gezegd heeft, met het 'zul je sterven, 
ja sterven' van Genesis 2:17c verbindt hij dus het woord: Niet! 
Maar begin daar nu juist niet alle 'tien woorden', de Tien 
Geboden mee: Niet zul je buigen ... Niet zul je stelen ... Niet 
zul je begeren ... ? 
Kroon schreef in 1949 over deze 'goede woorden', dat 'alle 
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geboden ... dit éne (zeggen): blijf bij nriJ, UJiJ Bevr>ijder! Ik 
heb U uitgeleid uit het slavenhuis der demonen, dáárom moet 
ge geen andere goden hebben, u zélf geen afgodsbeeld fabriceren, 
het heidense u-neer-werpen voor de godsmachten nalaten, Mijn 
Openbaring niet voor ijdele zaken gebruiken; de Verkondiging 
van l\Ujn Werk heilig houden, mijn mensen, die u helpen leven, 
respecteren, het bestaan, het huwelijk, de levensbasis, de 
goede naam, ja alles van uw medemens ontzien, kortom: een mens 
van Mij en een medemens van de mensen zijn". 
(K.H. Kroon Geloof Gebed Gebod. Amsterdam 1949, pp. 103/104) 

Het 'neen' wordt uitgesproken ter wille van het 'ja'. 
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Heidendom in de joods-christelijke traditie 

Karel Deurfoo 

Joods-christelijke traditie, Tenach en Evangelie, gaat uit van 
Jeruzalem. Maar: 'Jeruzalem is in de Schrift niet het geogra
fische, geopolitieke of geotypologische middelpunt, zodat gezegd 
kan worden: dáár en dáár in het Midden-Oosten zal die nieuwe 
heilige stad liggen'. 'Dit Jeruzalem-nieuw is nog nergens'. Het 
oorspronkelijke Jeruzalem is het Jeruzalem van de oorsprong. 
Daar werd geleerd 'wat stad-zijn wel en wat het niet moet zijn'. 
'1eruzalem was oefenmateriaal'. 'Daarom is het niet juist om 
Israël wit-zwart tegenover Babel te zetten, wit-zwart tegenover 
de volkeren, de 'heidenen'. Israël was en is er juist vóór de 
volkeren! ... Jochanan droomt van een wereldhoofdstad waar alle 
volkeren thuishoren, waar alle kultuurschatten binnenkomen en 
waarvan de poorten naar alle windstreken wijd open staan'. 
Zo schrijft Kleijs Kroon naar aanleiding van Openbaring 21:9v, 
over een nieuw Jeruzalem als een nieuw Babylon. (Openbaring 12-
22. Verklaring van een tekstgedeelte. Kampen 1981, pp 164/5) 
Een ruimhartig welkom aan de 'heidenen'! Maar de kritiek die ze 
zich moeten laten welgevallen bestaat precies uit dat wat Israël 
in het Jeruzalem van de oorsprong geleerd heeft. Zijn ze pas 
welkom in het Jeruzalem dat nog nergens is? Nee, in de Tenach 
zelf mogen ze al binnenkomen met hun religie- en kultuurschatten. 
Niet geheel ten onrechte is het Oude Testament, de Tenach, wel 
eens een kompendium van religiegeschiedenis genoemd. Je kunt er 
zowel verschijnselen van animisme als van verlicht parzisme in 
tegenkomen. 
Van oudsher heeft men in de tweede helft van het boek Richteren 
frappante parallellen met klassieke gegevens opgemerkt. Jefta 
bijvoorbeeld legt voor zijn strijd met de Ammonieten deze 
gelofte af aan zijn God: 
Als ge de zonen van Amman gééft in rmJn hand" 
zal het zó zijn: 
het uitgaande dat uitgaat uit de deuren van rrrijn huis 
rmJ tegemoet 
als ik in vrede terugkeer van de zonen van Amman 
dát zal zijn voor Adonai; 
als brandoffer zal ik het laten opgaan. 
(Ri 11: 31) 
Uit de klassieke Oudheid kennen we het volgende verhaal: 
Idomeneüs was koning der Kretenzen. Toen hij eens onder een 
storm (op zee) te lijden had, deed hij Neptunus de gelofte dat
gene te zullen offeren, dat hem als eerste tegemoet zou komen, 
als hij (veilig) teruggekeerd zou zijn. 
(Scholion bij Aeneis XI,264) 
In Jefta's geval is het zijn enige dochter; bij Idómeneüs is het 
zijn zoon. De Kretenzen zijn in het klassieke verhaal zo humaan 
om deze wrede koning te verdrijven. Het bijbelse verhaal loopt 
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heidens-noodlottig uit op de dood van het meisje. Jefta gelooft 
in zijn fatale belofte en laat zich neervellen door het voorzie
ne 'toevallige' gebeuren: wie anders dan zijn dochter zou hem na 
zijn overwinning tegemoet komen, 'uitgaande uit de deuren van 
zijn huis'? 
Heel bondig, het gebeuren slechts aanduidend, vertelt de auteur 
van Richteren, dat de dochter twee maanden krijgt om haar 
maagdenstaat te bewenen; en vervolgens, met ingehouden huiver: 
Zij keerde ter-ug tot haar 
en hij aan haar naar hij had afgelegd. 
(Ri 11: 39) 
De Griekse maagd, Agamemnons dochter, is niet nameloos gebleven. 
Euripides heeft haar, Iphigenia in Tauris, in brede dramatiek 
neergezet. Ook zij is in letterlijke zin slachtoffer van de 
gelofte van haar vader, terwille van de krijg tegen Troje. Ook 
zij is, net als Jefta's dochter achteraf, bereid om te sterven 
als de Godin dat eist en de strijd van Griekenland daarmee ge
diend is. Ook van Iphigenia, aan wie een huwelijk met Achilles 
was voorgespiegeld, kan gezegd worden: En zij had geen man 
bekend (Ri 11:39). 
Na Jefta laat de verteller een Hercules-achtige figuur optreden 
die tussen de zuilen sterft; we zouden, meer in de sfeer van de 
oriëntalistiek, ook kunnen zeggen: een Gilgamesj-achtige gestal
te. Maar die twee hebben wellicht met elkaar te maken; er zijn 
meer motieven van Oost naar West gewaaid. In de bijbel mag hij 
Simson heten. We wijzen als voorbeeld een trekje aan in zi 
verhaal waarnaast een klassieke parallel niet misstaat, een 
wraakaktie tegen de Filistijnen: 

ging 
en ving driehonderd vossen. 

nam ls 
draaide staart aan staart 
en plaatste telkens een fakkel het midden tussen twee staarten. 
Hij deed vuur aan fakke ontvu1"=~n 
en ze gaan in het koren Filistijnen. 
Zo t hij ontvlammen 
zowel garven als staand kor-en als olijfgaarden. 
(Ri 15:4,5) 
In het Corpus van fabels in Aesopusstijl komt het volgende 
verhaal voor: 
Bij een slechte boer bracht het opschietende gewas van zijn 
buurman afgunst teweeg en hij trachtte de inspanningen van de 
ander teniet te doen. En hij jaagde een vos, maakte een fakkel 
eraan vast en stuurde haar weg naar het gewas van de buurman. 
(vert. Aleida G. van Daalen). 
Het effekt is echter anders dan bij Simson, want de godheid 
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zorgt ervoor dat de vos zich omkeert en het gewas van de boer 
zelf, die haar stuurde in brand steekt. 
Als de Hercules-achtige Simson is uitgewoed, volgt er in 
Richteren een serie verhalen die eindigen met een geënsceneerde 
maagdenroof door de Benjaminieten: 
Men beval de zonen van Benjamin: 
Gaat en Zegt je in hinderlaag in de wijngaarden. 
Ziet toe 
als de dochters van Silo uittrekken 
om in reidansen te dansen 
dan moeten jullie uittrekken uit de wijngaarden 
en je ieder voor zich een vrouw schaken 
uit de dochters van Silo 
en naar het Zand Benjamin gaan. 
(Ri 21:20,21) 
Op deze wijze wordt de stam die op enkele honderdtallen mannen 
na is uitgemoord van de ondergang gered. Livius verhaalt in het 
begin van zijn Historiën de Sabijnse maagdenroof, waardoor 
Romulus en zijn makkers zich huwbare vrouwen verschaften. Uit 
Griekse hoek is er de Messeense maagdenroof, die plaatsvond op 
een Artemis-feest, vergelijkbaar dus met het 'jaarlijkse feest 
voor Adonai te Silo' (Ri 21:19). 
In Richteren staan de poorten naar het 'heidendom' blijkbaar 
zeer ver open en wat er binnen mag komen is op z'n zachtst 
gezegd bedenkelijk (*)- Hoe komen ze eraan, en hoe komen ze er 
toe om zulke 'klassieke' stof in de boeken van de Eerdere Pro
feten een plaatsje te geven? De vertellers van Israël, die de 
geschiedenis van het boek Richteren komponeerden, hebben deze 
verhalen uiteraard niet aan de Klassieke Oudheid ontleend, maar 
met die Klassieke Oudheid geput uit een schat van sagen en 
mythen die zich - met Klein-Azië als brug - wijd door de oude 
wereld verbreid heeft. Ook in het begin van het boek Genesis 
treft men zulke stof aan. Godszonen, die zich mensendochters 
nemen (Gen 6), vindt men in Oost en West. Het verhaal van Noach 
bevat veel gegevens die via via uit het Gilgamesj-epos stammen, 
terwijl Deukalion en Pyrrha een westerse variant van het 
'zonvloed'-thema vormen. Maar in die eerste hoofdstukken van 
Genesis gáát het ook over de volkeren der wereld; in Richteren 
is de geschiedenis van Israël zélf aan de orde. Dit soort 
verhalen zal men niet al te vroeg kunnen dateren. Ze. moeten hun 

'Israëlitische' oorsprong vinden in perioden waarin de schrijvers 
openstonden voor internationale invloeden. Op z'n vroegst komt 
de late koningstijd in aanmerking. Maar gezien de tendens van 
het boek Richteren ligt het einde van de ballingschapsperiode 
nog veel meer voor de hand. 
Hoe is men ertoe gekomen zulk materiaal een plaatsje te geven? 
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Vindt men het zo mooi en spannend, dat men het ook Israël wil 
toeëigenen? Laten we er op letten wélke plek deze verhalen 
gekregen hebben: het dieptepunt van het boeteboek Richteren. 
Tenach is een bundel vol anti-heidens getuigenis, maar men heeft 
die polemiek niet uitsluitend en zelfs niet allereerst naar 
buiten willen richten. De wereld van de Goyim? We kennen die uit 
eigen ervaring! We hebben een 'Iphigenia' die werkelijk noodlot
tig geofferd is; een Richter 'Hercules' die alle heldendom in 
het bespottelijke en al te menselijke trekt; een 'maagdenroof' 
waardoor als in een Witz de stam Benjamin, die we praktisch 
hadden uitgeroeid, voor de twaalf stammen behouden bleef. We 
vertellen het, omdat we ons schamen niet anders te zijn dan 
alle Goyim. We vertellen het onszelf, opdat we boete doen. Ons 
anti-heidens getuigenis, het treft onszelf allereerst. 
Ook dáárom is het niet juist om Israël wit-zwart tegenover de 
volkeren, de 'heidenen' te zetten, want ze hebben een 'verleden' 
gemeen. In Israël, in het Jeruzalem van de oorsprong, is dat 
verleden echter oefenmateriaal geworden voor wat 'stad-zijn wel 
en wat het niet moet zijn', terwille van een geschiedenis waarin 
Jeruzalem-nieuw verwacht wordt. Er vonkt een naam - de godsnaam 
Adonai, niet uitgesproken, maar verteld - waardoor deze geschie
denis telkens weer aangestoken wordt; een naam die we op 
'heidense' wijze aanduiden met: die is en die was en die wezen 
zal, maar (volgens het boek Openbaring): die komen zal. Het 
geschieden dat zich zo telkens weer verrassend voltrekt mag 
joods-christelijke traditie heten. Wie daarin betrokken raakt, 
neemt het heidendom als eigen bekritiseerd, geoordeeld verleden 
mee en moet met Jochanan wel dromen van een komende wereldhoofd
stad, waar alle volkeren thuishoren, waar alle kultuurschatten 
binnenkomen en waar de poorten naar alle windstreken wijd open 
staan. 

(*) Voor het verband waarin deze 'heidense' gegevens voorkomen, 
zie: Hanna Blok e.a., Geen koning in die dagen. Over het 
boek Richteren als profetische geschiedschrijving. (Ver
schijnt binnenkort bij Ten Have, Baarn). 
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Over psalm 119 

Willem Barnard 

De langste psalm van allemaal, 176 verzen in het hebreeuws en in 
ons rijmpsalter nog altijd 66 strofen. Toch is het niet moeilijk 
kort samen te vatten waar de psalm over gaat. Er is een gouden 
draad die voortdurend blinkt. Je zou zelfs kunnen zeggen: er is 
een draad waar kraal na kraal een rozenkrans van gebeden aan 
geregen wordt. En dat is de lof van de tora. 
Psalm 119 is geen dramatische psalm. Het is geen gedicht met 
stem en tegenstem, geen lied met stroomversnellingen en stem
verheffingen, geen waterval van woorden die bruist en geen 
lofzang die klatert. Psalm 119 murmult eerder, gelijkmatig, 
regelmatig. Het is een ingekeerde psalm, een lange meditatie, 
een "gebed zonder eind". De vorm van dit gedicht draagt er toe 
bij, misschien moet ik zeggen: draagt er bewust toe bij, om die 
indruk te vestigen, - dat die psalm geen eind neemt. Er zijn, 
als gezegd, 176 verzen. Dat is een veelvoud, om precies te 
zijn: een 22-voud, van acht. In het hebreeuws is dit een streng 
strofische .compositie. Er zijn twee-en-twintig strofen en dat is 
het getal van de letters die het hebreeuwse alfabet kent. Maar 
niet alleen, dat het aantal strofen dus de gedachte aan het 
alfabet oproept, de klank doet het ook en het woordbeeld doet 
het: iedere strofe wordt bepaald door één letter, in alfabe
tische volgorde komen alle letters ter sprake, een voor een. En 
wel zo, dat alle acht verzen van zo'n hebreeuwse strofe beginnen 
met diezelfde letter. Zo zal de eerste strofe dus Aanvangen met 
een A, de tweede Beginnen met een B, de derde Continueren met 
een C, de vierde .... enzovoort. Dit gedicht is een akrostichon, 
een alfabetpsalm. Heel het alfabet komt op de rij af aan de 
orde. En al het geschrevene is dus in deze psalm vervat. De 
hele taal van het verbond is hier in een ge.dicht begrepen, een 
gedicht dat heel die taal in geregelde orde stelt. Als iets van 
deze psalm op het eerste gezicht uitstraalt, dan is het de 
eerbied voor de orde. Maar dat is meer dan een gezichtsindruk, 
meer dan de buitenkant, het is precies waar het ook in de psalm 
om gaat. Een gezegende orde, de weldaad van gestelde regels, 
een heel het bestaan omvattende sprake, daar gaat het om. 
Nu moeten wij niet te snel spreken (waar wij de neiging toe 
hebben) van "rederijkerspoëzie", want zulke kunstige dichtvormen 
en zulk plezier in het letterkundig ambacht mochten wel wat meer 
waardering oogsten. In elk geval werden ze in de synagoge ge
waardeerd, in alle ernst en met hoogachting voor het poëtische 
spel. 
Wie weet hoe gevoelig de joodse Schriftgierigheid is voor de 
letter, voor dat gebeente van de hebreeuwse taal, die twee-en
twintig medeklinkers die eindeloos gevarieerd kunnen klinken 
door de vocalen die er bij komen, die zal begrijpen dat hier 
niet zo maar een letterkundig grapje aan de orde is. Aan de 
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(inderdaad: aan de orde!) is de letterlijke betekenis van de 
tora. Ter sprake en dan ook op schrift komt de eindeloze ver
wondering over de roeping, de onuitputtelijke liefde voor het 
woord. Hier murmelt en mediteert een volk dat weet van een 
Roepstem, een volk welks geloof met zijn spraakkunst verweven 
is, dat vertrouwt op geschreven communie. Het is niet voor 
niets, dat de heilige Naam in letters weergegeven wordt, JHWH, 
en dat die letters zelf onuitsprekelijk worden geacht. Niet de 
klank die vervliegt, maar het Geschrevene dat blijft, daar wordt 
op vertrouwd. Hebreeuws geloof is geen vertrouwen op een gevoel, 
maar op geschreven woorden. Scripta manent, de Schrift houdt 
stand. Hoe ver is dit van een europees gevoelen dat "Namen" maar 
liever beschouwt als "Schall und Rauch" ! 

De lof van het geschrevene, daar gaat het om in psalm 119. Men 
raakt niet uitgedacht over de tora. Zij gaat door heel ons leven 
heen en al ons savoir-vivre komt uit de wetenschap van het ge
schrevene voort. Wij zouden geen raad weten als we van geen tora 
wisten. Al onze levenskunst is "letterkunde". Dat schijnt die 
psalm met zijn alfabetische opbouw te willen zeggen en herzeg
gen. Vooral dit herzeggen ergert een geslacht dat meent in taal 
slechts mededeling te mogen zien van brein tot brein. Eenmaal 
moet dan genoeg zijn, geen acht maal en helemaal geen twee en 
twintig maal acht maal. Zij weten niet, onmusisch volk dat zo 
leutert, van woorden die ons eigen worden, taal die ons vlees 
en bloed wil wezen, als een gelijkenis van incarnatie . Alle taal 
die van dieper dan het brein alleen stamt is dat eigen. Hoeveel 
te meer een taal die ontspruit aan de rots, te voorschijn gesla
gen door Mozes' staf, de taal van de canon! Als levend water is 
dat woord, bekers van communie zijn die geschreven verzen, wij 
reiken ze elkander aan in de liturgie. 
Het is inderdaad liturgie, zo'n psalm te lezen, te zingen. De 
ouderwetse strijdvraag of dit nu een gedicht is van een enkeling 
of van een gemeente (voor iedere echte dichter toch al een dwaze 
kwestie, want wie is de ik van mijn gedicht?) mag ons niet af
leiden. Meditatie en liturgie mogen niet tegenover elkaar ge
steld worden, - dan zou het één een dwangkeus en het ander een 
dwangbuis worden (wat de liturgie maar al te gauw telkens weer 
wordt als ze wettisch wordt toegepast). In beide, overpeinzing 
en lofzang, gaat het om communie met de Schrift. In beide, 
meditatie en liturgie, gaat het om exegese. Want exegese (het 
griekse woord betekent van huis uit letterlijk hetzelfde als het 
latijnse educatie!) is niet een zaak van geleerden in een 
academisch luchtdicht afgesloten vertrek. Het is de zaak van een 
leergierige gemeente en van Schriftgeleerden die veeleer 
Schriftlerenden moesten heten, in die dubbele zin die het 
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hollandse "leren" eigen is: wiJs worden en wiJs maken. Het ego 
van de psalm is het hart van de gemeente en zingende, horende, 
de woorden zelf in de mond nemende, raakt de gemeente vertrouwd 
met het vertrouwen dat in de psalm spreekt. Ze wordt als het 
ware bevestigd in dat ego van de psalm. 

Er is alles aan gelegen, dat wij die psalm niet plukken zoals 
een kind doet met een druiventros, waar het hier en daar een 
druif uit losmaakt. Moeten we dan die hele psalm in zijn geheel 
zingen, lezen, voordragen? Dat hoeft niet en dat is ook vrijwel 
ondoenlijk. Het gaat er maar om, dat de structuur van het 
gedicht herkend wordt en geëerbiedigd. In de nederlandse berij
ming zijn telkens drie strofen gevuld met de acht verzen van een 
hebreeuws couplet. Men zou die drie strofen in beurt- en samen
zang kunnen doen klinken. Dan heeft men (voorzover dat in onze 
moedertaal mogelijk bleek) in elk geval één onderdeel van de 
psalm volledig onder woorden gebracht. Heel het gedicht is als 
een honingraat, maar elk der (hebreeuwse) strofen is een cel 
daaruit. En in elk van die strofen, elk van die psalmcellen, uit 
acht verzen opgebouwd, staan in het hebreeuws (althans: hebben 
oorspronkelijk gestaan, vermoedt men) de acht termen waarmee de 
tora kan worden gekenschetst, acht synoniemen dus. Wij geven dat 
weer met: woord, wet, leer, onderwijzing, leefregel, inzetting, 
getuigenis, openbaring, toezegging, sprake, hoe dan ook, met 
dien verstande dat het overal en telkens weer gaat om dit ene: 
JHWH is geen overmachtig zwijgen, er is een roep, een lokroep 
uitgegaan die leven voor ons mogelijk maakt. Er is een roepstem 
die ons op dreef brengt, er is een levensleer die menselijk 
bestaan op aarde toekomst biedt, er is een scheppend woord dat 
Adam in een hof van belofte brengt. 
Wij moeten, dunkt mij, bovendien bedenken dat psalm 119 in de 
aloude latijnse liturgie wekenlang (en wel van de zeventiende 
zondag tot en met de een-en-twintigste) gezongen werd. Juist in 
dát seizoen, juist in de dagen van de joodse feesten, synchroon 
met Grote Verzoendag, Loofhuttenfeest en Vreugde der Wet, werd 
telkens weer, bij voorkeur tijdens de communie (!), uit deze 
psalm gezongen. Men heeft blijkbaar in dit klassieke gedicht 
het wezen herkend van de gedachtenis! Het is die gedachtenis, 
die plicht en behoefte om de "verlossende woorden" van lang 
terug levend te houden, die de joodse gemeente kenmerkt. En dat 
nooit zo markant als tijdens die "geduchte dagen" van de vroege 
herfst. Maar die gedachtenis levend te houden is geen zure 
plicht, het is een zoet geheim. Het is dat besef, waardoor de 
gemeente van de synagoge er toe kwam, dit ontzagwekkende feest
getij samen te vatten met de woorden "jom tov", goede dagen. En 
die jom tov te bekronen met het feest van Simchat Tora, de 
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Vreugde om de 'l'ora of, zoals het dan meestal, onnauwkeurig, 
heet: vreugde der wet. 
Psalm 119 is met recht de psalm van de blijdschap om de bood
schap, de vreugde om de tora. 
Of het hebreeuwse gedicht aan dat feest met die naam zijn ont
staan dankt, is een andere vraag en niet zo'n belangrijke. Het 
gevoelen was er altijd al, ook toen het nog niet tot feestdag 
met die naam gekristalliseerd was. Vreugde om de tora is er 
geweest van Nehemia's dagen af (men leze Nehemia 8). Psalm 119 
is vol van die vreugde, niet uitbundig en schaterend, maar 
ingehouden en innig, als een glans van liefde op een mensenge
zicht. Zo'n glans kan intenser licht verspreiden dan blakende 
levenslust. Een glimlach kan intenser vreugde uiten dan een 
schaterlach. En zo is het met deze psalm. Homerus' woorden 
"dakruoen gelasasa" zijn hier van toepassing: zij glimlachte 
door haar tranen heen. Zij glimlachte om het gegeven woord. 
Nee, laat ik het nog anders zeggen. Want wel is de gemeente een 
vrouw, een meisje voor de HEER, maar net op dit feest van de 
vreugde om de tora wordt de gemeente als een ma:n voorgesteld en 
heeft de voorlezer de bijnaam van "bruidegom", de tora daaren
tegen is de bruid. Het pelgrimsvolk is gehuwd met de tora, zij 
is "de moeder de vrouw" die zingt als in het sonnet van Nijhoff 
dat zo heet: prijs God" zong zij, Zijn hand zal U beûJaren. Met 
één correctie: het woord "god" komt in psalm 119 niet voor. Zoals 
in zo'n "letterpsalm" te verwachten is staat er steeds dat 
"vierletterwoord", JHWH. 

Misschien is psalm 119 wel de honderdnegentiende geworden omdat 
ook toen reeds, ten tijde van de bundeling der psalmen, het 
loofhuttenfeest bekroond werd door de overweging va.~ de 
"simcha" die van de tora uitgaat. Dat loofhuttenfeest immers 
komt ter sprake in psalm 118! 
Hoe dat zij, die vreugde moet worden geoefend en beoefend, 
juist hed.En nu de dagen allerminst als "tov" ervaren worden. 
We moeten ons de goedheid van de scheppende God te binnen 
zingen. We moeten adem scheppen! 
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De verhouding Tenach en evangelie 

OVER MARCUS 1 , 1-15 

Alex van Heusden 

De legendarische Bertolt Brecht, bepaald niet geplaagd door 
gebrek aan literair talent, zei eens dat hij geen toneelstuk 
over Jesus kon schrijven. Van Jesus kon hij geen drama maken, 
omdat diens gestalte zich niet laat modelleren. Het beslissende 
moment in zijn overweging formuleerde Brecht als volgt: Jesus 
bood geen weerstand. Het probleem waarvoor Brecht zich gesteld 
zag, heeft weinig of niets van doen met zoiets als de histo
rische Jesus. Alle pogingen van deze eeuw om de 'echte' Jesus 
van Nazareth op het spoor te komen zijn op niets uitgelopen. 
Nee, het probleem is vooral en bi uitsluitend van literaire 
aard. Want zoals niets in het leven is ook Jes~s niet los 
verkrijgbaar. Hij kan niet worden losgeweekt uit de literaire 
bedding waarin hij ons verschijnt. Hij komt tot ons op de wijze 
van een verhaal. En dat verhaal is uitgesplitst in vier varian
ten die volgens een oude traditie 'evangeliën' worden genoemd. 
Die vier evangelische geschriften werden opgenomen in een bundel 
samen met een soort ve , de 'Handelingen' en met een 
reeks brievèn en een geschrift van apocalyptische allure. Dat 
leverde aldus het zogenaamde Nieuwe Testament op. Misschien is 
dat toch een wat al te voortvarende en zelfs misleidende bena-
ming, in ieder niet zonder consequenties gebleken voor de 
waardering van de hebreeuwse bijbel. Die werd min of meer 
gediskwalificeerd tot het zogenaamde Oude Testament. Wat oud is, 
lijkt doorgaans voorbij en afgedaan. En daarmee ook het volk dat 
het eigen bestaan wil inkleuren op de polsslag en de ademhaling 
van die geschriften. Hier aanbeland rijst de klemmende vraag 
welke betekenis aan die vier evangeliën moet worden toegekend 
en, misschien eerder nog, welke historische omstandigheden dat 
onmogelijke verhaal over een gekruisigde messias hebben opgele
verd. 
De eerste eeuw van de gangbare jaartelling werd gekenmerkt door 
een haast ongekend gistingsproces in het joodse land. De terreur 
van de romeinse bezetters begon steeds zwaarder op de bevolking 
te drukken. Toenemend verzet van joodse zijde was het gevolg. 
De reactie van de bezettende macht was even meedogenloos als 
gruwelijk: in het jaar 70 werd Jeruzalem, de stad van David, 
geestelijk oriëntatiepunt voor alle joden in het land en in de 
diaspora, na een belegering van jaren door de ontketende 
romeinse legioenen verwoest en de tempel leeggeplunderd en in 
brand gestoken. De puinhopen van de stad waren de trieste zerken 
van een massagraf waaronder honderdduizend mensen bedolven 
lagen. Het Cambodja van de eerste eeuw, een breuklijn is Israëls 
geschiedenis. Het was afgelopen met Israëls bestaan, en wie nog 
aan de catastrofe wisten te ontkomen, verstrooiden zich naar 
alle windstreken. 
In dat kolkende tijdsgewricht vertoonde het rabbijnse jodendom 
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een pluriforme gestalte. Er waren allerhande partijschappen en 
groeperingen, meestal in hevige tweedracht met elkaar verwik
keld. Sommigen van hen heulden met de bezettende macht, anderen 
riepen op tot gewapende strijd. In die smeltkroes van elkaar 
bestokende richtingen kwam een nieuwe beweging op. Her en der 
in het land en allengs ook in de diaspora verzamelden zich 
groepjes mensen die de gedachtenis levend hielden aan één van 
hen, een rabbi uit het onbeduidende Nazareth in Galilea, een 
buitengewest waarop de gezaghebbende groeperingen in Jeruzalem 
en Juda met verachting neerkeken. Het optreden van die man, van 
deze Jesus van Nazareth, zo'n veertig jaar voor Jeruzalems 
verwoesting, ontlokte alom verwondering en geestdrift. Want 
ongehoord gezagvol was zijn uitleg van Torah en profeten en ook 
zo 'gevaarlijk' binnen de toenmalige religieus-politieke 
verhoudingen, dat een complot tegen hem gesmeed werd en hij de 
dood stierf van een opstandige slaaf. Van hem wordt verhaald in 
de bijeenkomsten van die kleine, aanvankelijk uitsluitend joodse 
groepen dat de God van Israël hem uit de dood heeft opgewekt en 
tot messias uitgeroepen. 'Uit de dood opwekken' - is dat geen 
grimmige zinsbegoocheling wanneer al die vermoorden onder het 
puin worden geteld en wordt gehoord naar het bloed dat roept uit 
de aarde? Hoe kan dat volhouden wanneer je geestelijke 
behuizing, de Sions-hoogte, van de aarde wordt weggevaagd? Het 
is een zinsbegoocheling wanneer je zoiets bedoelt als een terug
keer in ons wankele bestaan - want wat is daar nu bevrijdend 
aan? Maar het is misschien geen zinsbegoocheling wanneer je 
bedoelt dat de God van Israël de noodkreet van zijn reiterde 
volk heeft gehoord door één uit dat volk, een gekruisigde slaaf, 
door de dood heen te trekken. Hij is door de blinde muur gebro
ken waarachter bevrijding wacht voor alle neergedrukten en 
ontrechten. Geen zinsbegoocheling dus, maar een visioen, hoop 
die leven wekt. 1 Jesus Messias' in die belijdenis van die 
kleine gemeenten overal verspreid werd dat visioen samengebald. 
Natuurlijk kwam zo'n belijdenis niet uit het luchtledige. Nooit 
mag vergeten worden - en dat is eeuwenlang gebeurd met alle 
schrikwekkende gevolgen van dien nooit mag vergeten worden dat 
die beweging rondom Jesus van Nazareth aanvankelijk binnen het 
jodendom stond. De niet oden die zich daarbij aansloten, waren 
overwegend 'sympathisanten', mensen die al met één been in het 
jodendom stonden, wekelijks op sjabbat de synagoge bezochten, 
maar niet overgingen tot de besnijdenis (dat laatste betrof de 
mannen onder hen). Hun bijbel was dus het zogenaamde Oude 
Testament, beter gezegd 'Tenach', een benaming waarin de drie 
bundels Torah, profeten en geschriften schuilgaan. De wekelijkse 
lezing uit Tenach in de synagoge werd betrokken op het gebeuren 
rond Jesus van Nazareth. Dit leverde een 'toegepaste' verkondi-
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ging op die tenslotte z1Jn literaire neerslag vond in de 
evangeliën. Zo bezien moeten de evangeliën of, anders gezegd, de 
'messiaanse geschriften' worden gelezen als een 'midrasj', een 
'vertellende bijbelvertaling' (Kleijs Kroon). Zij vormen een 
commentaar, een serie beschouwingen geschreven in de marge van 
Tenach. De bundel fragmenten die wij nu het Nieuwe Testament 
noemen, bleef dus in de ogen van de messiaanse gemeente secun
dair. En laat dat ook maar ons uitgangspunt zijn, bijna als een 
wet van meden en perzen. 
Het oudste van de vier evangeliën is het evangelie naar Marcus. 
Het is gecomponeerd om en nabij het fatale jaar 70. De eerste 
verzen daarvan moeten worden beschouwd als een proloog, een 
prélude, waarin alle toonsoorten van het hele geschrift mee
klinken. Het is nauwelijks verhaal te noemen, eerder een pamflet 
of een manifest: het geeft aan hoe je moet lezen en waarheen je 
moet lezen. En vooral waaruit je moet lezen en dat is niets an
ders dan Tenach, het bevrijdingsverhaal van Israël. Bij eerste 
lezing al herkennen we de grondmotieven van het Exodus-gebeuren 
in een aantal topografische gegevens: woestijn en Jordaan en 
Juda en Jeruzalem. 
Laten we de tekst aan een nadere beschouwing onderwerpen. 'Begin' 
staat er allereerst, als in het eerste hoofdstuk van Genesis, 
dat wil verhalen de geboorte van Israël temidden van de volken. 
Dat visioen wordt opgeroepen voor de oren van de hoorder en 
tegelijk vertaald, becommentarieerd, betrokken op de 'goede 
tijding van Jesus Messias'. Die 'goede tijding' staat niet geï
soleerd, maar wordt met profetische verwachting beschenen: 'Zo 
staat immers geschreven bij de profeet Jesaja'. Dan volgt een 
citaat om de hoorder mee te voeren naar alwat profetie is in 
Israël: 
Zie~ ik zend mijn bode voor jou uit, 
die jouw weg zal bereiden. 
Dtem van een r•oepende in de woestijn: 
bereidt de weg van Adonai, 
maakt recht zijn paden. (vgl. Maleachi 3,1; Ex 23,20; Jes 40,3) 
'Zo staat geschreven' - 'zo geschiedde': die geschiedenis van 
de uittocht, van bevrijding uit slavernij en ballingschap gaat 
dus door, zo wordt met alle feiten tegen je verhaald. En wat 
geschiedt dan? Een man treedt op in de woestijn, Johannes, als 
een tweede Elia. Van Elia staat immers geschreven dat het 
iemand was met een haren kleed en een leren gordel om zijn 
lenden, als was hij gereed om weg te trekken uit Egypte (2 Kon 
1,8). De tekst zinspeelt hier op de in joodse kring gangbare 
gedachte dat de profeet Elia zou komen als voorloper, wegberei
der van de messias. Zo staat immers geschreven bij de profeet 
Maleachi: 
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Zie" ik zend juUie de profeet Elia voordat de grote en geduchte 
dag van Adonai komt. 

Hij zal het har't van de vaderen terugvoeren tot de kinderen" 
en het hart van de kinderen tot hun vaderen" 
dat ik niet komen zal en het" land zal treffen met de ban. 
(Maleachi 4,4-6) 
Later in het evangelie wordt bij monde van Jesus gezegd dat Elia 
eerst zal komen om alles te herstellen (Me 9,11-13). Wat dat 
betekent, zie je bij Johannes: héél het land van Juda en alle 
inwoners van Jeruzalem, zij laten zich dopen, onderdompelen in 
de Jordaan, bij de oversteek van woestijn naar land, als teken 
van ommekeer. Héél Juda, álle inwoners van Jeruzalem, en die 
beiden staan voor Israël, dat geterroriseerde volk: een onmoge
lijk visioen, rede en dwaasheid ineen, onbedwingbaar. Ommekeer 
waartoe, is dan de vraag. Op het eerste gezicht wat cryptisch, 
maar met Tenach in het achterhoofd toch verstaanbaar blijkt dit 
uit de woorden van Johannes: 'Ik heb jullie gedoopt met water, 
maar hij - hij die komt na mij - zal jullie dopen met de heilige 
Geest'. Water en geest of levensadem zijn beelden ontleend aan 
de profeet Ezechiël (Ez 36,25-27). Zij staan voor de levenskracht 
van de Torah, de geest van de onderrichting. Hij die komt, zal 
dus de ommekeer bewerken naar een oorspronkelijk verstaan van de 
Torah, de weg van Israël. 
Het volgende tafereel wil dit nader in beeld brengen. Hij die 
komen moet, hij komt uit Nazareth in Galilea en laat zich dopen 
in de Jordaan. En de hemelen scheuren vaneen, wanneer hij op
stijgt uit het water. In de beeldende taal van Tenach wijst het 
scheuren van de hemelen op het aanbreken van een nieuw profetisch 
tijdperk. Zo bij de derde Jesaja waar een banneling schreeuwt 
om bevrijding (Jes 61,1): 'Och, dat jij de hemelen zou scheuren, 
dat jij zou afdalen, dat voor jouw aangezicht de bergen zouden 
wankelen'. De geest, de levensadem daalt af, de levenskracht van 
de Torah bemeestert hem, daarmee wordt hij geladen. Dan klinkt 
een stem uit het opengebroken firmament als bevestiging van wat 
geschiedt: 'Jij bent mijn zoon, mijn zielsbeminde'. Deze woorden 
herinneren aan de dreigende offering van Isaäc, Abrahams enige, 
zielsbeminde zoon, waarin wordt uitgebeeld de offering van 
Israël en een God die dat niet wil (Gen 22). En vooruitgewezen 
wordt naar de gruwelijke moord op Jesus gepleegd. In de aanstel
ling van Jesus tot zoon - hier een veriant op messias - wordt 
niets anders gezegd dan dat het geslagen Israël onder het doods
geweld van het heersende bestel niet voorgoed zal bezwijken. 
In deze proloog en daarmee in heel het Marcus-evangelie staat 
Jesus dus voor Israël, dat beproefde volk. Hij moet dan ook de 
woestijn in, die plek van beproeving, veertig dagen lang, zoals 
dat eertijds geknechte volk onder aanvoering van Hozes veertig 
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jaren ronddoolde in de woestijn. Daar wordt hij bestookt door 
de 'Satan', symbool voor de blinde machten die deze wereld 
regeren. Daar wordt hij geoefend in 'zien' en 'horen' om te 
weten welke weg hij gaan moet: de weg van Israël, kortweg 
'Torah' genoemd. Daarom kan over hem niet anders verhaald worden 
dan 'volgens de schriften', in de lijn van Mozes en de profeten. 
Zo wordt hij tenslotte overgeleverd - zoals zijn voorloper 
Johannes - en wordt hij verworpen 'volgens de schriften', niet 
als een onvermijdelijke uitkomst van wreed goddelijk bestier, 
maar omdat hij de weg van Israël moet gaan - een weg die langs 
de zelfkant voert. 
Die weg is een programma om te volbrengen wat moet gedaan en is 
hoopvol gestemd, 'goede tijding', wanneer de geschiedenis dreigt 
te verzanden in verwoesting en dood, wanneer de tijd 'vol' is 
en redding uitblijft. 'Het koninkrijk van God is dichtbij', zo 
luidt de kortst mogelijke samenvatting van die goede tijding. 
'Koninkrijk van God' - dat betekent: de klacht van de verdrukte 
eindelijk gehoord, uitbuiting en moord voorgoed uitgebannen, het 
verwoeste Israël uit de dood opgewekt. Dat nieuwe bestel is 
dichtbij - hoe dichtbij? We"kunnen deze uitspraak eindeloos van 
ons weg abstraheren, buiten de grenzen van onze verwachtingen 
houden en ons verschansen achter onze scepsis. Maar dan zullen 
de feiten - ogenschijnlijk onomkeerbaar - ons blijvend over
meesteren. Het koninkrijk van God is zo verweg als je van jezelf 
afstaat, ontwricht en vervreemd. Maar zo dichtbij als jezelf 
nabij kan zijn en weet hebt van je bestemming, nu of nooit. 'Het 
koninkrijk van God is dichtbij' wil dan zeggen: niet bij de 
pakken neerzitten maar die bestemming op je nemen als een duren
de opdracht. Dat veronderstelt ommekeer, wegdraaien van de 
eeuwige doem der feiten, een beslissend 'nee' tegen de heersers 
op hun tronen, of dat nu de romeinse keizer is of de junta in 
El Salvador. 'Soms breekt uw licht in mensen door, onstuit
baar'. 
De proloog van het Marcus-evangelie schetst aldus een visioen 
als een programma, een opdracht, een profetisch-messiaans 
manifest. Een visioen op een breuklijn in Israëls geschiedenis, 
wanneer alles afgelopen lijkt. Een visioen van kleine groepen 
joden en niet-joden die als hun laatste waarheid, want als 
enige nog denkbare mogelijkheid belijden: het definitieve 
herstel van Israël - héél Juda en álle inwoners van Jeruzalem -
d.w.z. definitieve terugkeer naar de Torah. Elia moet dat 
bewerken, zoals in de proloog wordt weerspiegeld in de gestalte 
van Johannes. Dan kan Israël ten langen leste zijn messiaanse 
opdracht volbrengen in de wereld van de volkeren, de 'goyiem'. 
Dat wordt uitgebeeld in Jesus van Nazareth, die wordt genoemd: 
messias, zoon, zielsbeminde van God. Hij moet gaan naar Galilea, 
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ziJn geboortestreek, dat in de ogen van de heersende klasse in 
Jeruzalem als half goyiem-gebied gold. Zijn optreden in 
Galilea - dat hier staat voor de wereld der volken - omvat dus 
heel de reikwijdte van Israëls profetisch-messiaanse verwach
ting: recht en gerechtigheid voor deze wereld. 
Dat visioen 'volgens de schriften' is onverwoestbaar gebleken 
bij die jonge gemeenten. Is het in onze dagen even onverwoest
baar? Of blijven wij en vele anderen - wie niet? - de slacht
offers van een verslavend systeem in talloze gedaanten, dat ons 
gevangen houdt in bleek cynisme en repressieve angstdromen? 
'Wek in ons weerbarstig geheugen wat wij zagen met onze vroegste 
ogen'. 
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Wie is mijn moeder, wie mijn broeders? 

VOOR HENRIËTTE KROON 
Jan van Kilsdonk 

"Trotsen van harte slaat Hij uiteen. Machthebbers (hen die het 
kunnen maken) haalt Hij van tronen neer. Achtergestelden trekt 
Hij naar voren. Mensen die uitgehongerd zijn, overlaadt Hij met 
gaven. En rijkaards zend Hij weg als flut. Op die manier heeft 
Hij zich Israël aangetrokken, als het maar zijn knecht (zijn 
leerjongen) wordt, om zijn eigen aard niet te vergeten: dat is 
barmhartigheid". 

Een huiskamer in Amsterdam-Zuid, nog begin vijftiger jaren, was 
de plek waar ik voor het eerst Kleijs Kroon meemaakte temidden 
van een kring katholieke en protestantse mensen. Hij leidde in 
over Maria. Er werd niet voorgelezen uit een standaardvertaling. 
Maar de griekse en hebreeuwse bijbel lag open. En spontaan, 
even trefzeker als zoekenderwijs, werden bekende liederen en 
verhalen herboren. Woorden als materialistische of zelfs 
politieke exgese waren nog niet in omloop. Maar wij voelden hoe 
al in de vertaling alle devotionele afmetingen werden doorbroken. 
De hoofdstelling, welwillend aan r.k. spraakgebruik aangepast, 
luidde: mariologie is niets anders dan Israëlogie. 

Want wie zingt hier? Mirjam, Maria, de eerste in Israël nà 
Mozes' zuster die deze naam draagt. Het is een ongelikt revolu
tionair lied, een van de meest ondermijnende en scheppende van 
heel de Joodse dichtkunst. Maar lang niet het eerste. Want ze 
zingt haar magnificat op de maat van geheel Israël, op ademha
ling en toonzetting van psalmen en profeten. Het meest herken
bare voorbeeld is het messiaanse lied dat Hanna, de onvrucht
bare die vruchtbaar werd, aanhief toen ze na veel schreien 
Samuël ontving, een haast eender lied waarmee in het begin van 
de koningsverhalen heel het lief en leed van Saul en David op 
messiaans niveau wordt getild. 

Lang voordat in 1957 René Laurentin 's Structure et Théologie 
de Luc. I-II het licht zag, op zijn beurt geïnspireerd door de 
bij ons onbekend gebleven Stanislas Lyonnet S.J., Biblica 20, 
1939, werd door Kroon uitgelegd hoe in alle gestalten binnen de 
Annunciatie-verhalen het geloofsproces van Israël zelf wordt 
belichaamd. Het meest soeverein in Maria. We vervingen gewoon 
op iedere plek de naam Maria door Israël. En ... hoorden. De 
tekst opende zich. 

Zo beluisterden we het zogenaamde "Weesgegroet", rechtstreeks 
vertaald uit het Bijbelse Grieks, ,en via griekse woordbeelden 
verstonden we Semietische ondertonen. Het bleek onmiddellijk 
hoe de aanhef: "Weesgegroet" verschrompeld was tot een al te 
vlakke vertaling. Zouden niet alle lezers van TENACH in een voor 
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ieder vertrouwde herkenningsmelodie hier de bazuinstoot tot 
messiaanse opgetogenheid gehoord hebben die bij veel Schrift
profeten, vooral de latere, opklinkt? Zo vroeg Kroon. 
Bijna woord voor woord keert bij die Groet aan Maria het lied 
terug dat de profeet Sefanja v6ór, tijdens of ná de balling
schap richtte tot het vernederde en verwachtende Israël (3,14-
17): "Verheug u dochter van Sion". 

Dan weer kwamen uit Tenach de beelden: Maagd Israël, Wolk en 
Ark des Heren of misschien zelfs het zeventigtal Jaren uit 
Daniël te voorschijn om inhoud en structuur van Lucas I en II 
te onthullen. In een woord: Maria als het gelovige Israël. Op 
wat toen ontdekking na ontdekking bracht vormt dit kleine 
artikel een vervolg. Een nieuwe vraag. 

Rijst in het Nieuwe Testament ook zo iets op als het beeld van 
het niet-ideale Jerusalem? Niet alleen visioen, maar ook drei
ging of probleem? Ja. Ook vanuit dit oogpunt staat mariologie 
voor Israëlogie. Maar niet zo ongecompliceerd. 

Naast de gestalte van het heilige Sion, belichaamd in Maria, 
stoten we ook op een tegenbeeld dat in het Nieuwe Testament niet 
slechts in vage tinten, maar in agressieve kleuren naar voren 
treedt: de broeders van Jesus. Als door Elisabeth de moeder 
zalig wordt geprezen als Gelovige (Le 1,45) heet het van deze 
broeders bij wijze van konstante dat ze niet geloofden. (Joh. 
7,5; Me. 3,21,31) 

Het lijdt geen twijfel of er roeren zich in de zogenaamde 
apostolische gemeente broeders en zusters van Jesus in de 
lijfelijke betekenis van het woord. In de Evangeliën wordt een 
viertal met name genoemd (Me. 6,3; Mt. 13,55). Wat nog belang
rijker is, in Handelingen (Act. 15;21,18) en bij Paulus (Gal. 
1,19; 2,9,12; 1 Kor. 15,7) horen we van bestaan en actie van 
één van die vier(?) Jacobus, aan wie, volgens een overlevering 
die pas in de vierde eeuw vaste vormen krijgt, een zeer 
archaïsch klinkende brief wordt toegeschreven. Op zijn beurt 
noemt Judas, van wie de naam verbonden is met een gelijksoortig 
geschrift, zich in de aanhef "broer van Jacobus". 

Op de achtergrond van de prediking van Jesus en zeker van de 
eerste gemeente schijnt op de een of andere wijze een clan 
van Jesus te ageren. En van deze familiemacht wordt de moeder 
niet zonder meer losgekoppeld (Joh. 2,12; Act. 1,14). 
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De latere christologie die onze geloofsformulieren smeedt, met 
name sinds Constatijn in de vierde eeuw, laat in haar bespiege
lingen zo weinig plaats voor aardse en joodse wortels van de Man 
uit Nazareth dat ze wel geheel in verlegenheid moet worden ge
bracht door een vermelding van de broeders van Jesus. 

Voor onze wat realistischer beschouwing doet het nauwelijks of 
niet ter zake of het Nieuwe Testament alleen onmiddellijke 
broers op het oog heeft of vooral verdere verwanten, ook al 
zouden we geen enkel bezwaar voelen tegen de samenhang met 
rechtstreekse broers. Veel intrigerender lijkt de vraag hoe het 
in de aanvang zit met de kerkelijke situatie van die Jesusclan. 

Als in het midden van de tweede helft van de eerste eeuw de 
gemeenten met zorgvuldige schifting en ordening de drie oudste 
Evangeliën en later het vierde gaan ontwerpen, trilt in al die 
documenten bij wijze van refrein de stelling dat de broeders 
niet in Hem geloofden. Er ontstaat een hard realisme waarbij de 
twee begrippen bloedverwant en leerling niet blijken samen te 
vallen. Eerder integendeel. Het helderst klinkt die stelling in 
het laatste, meer beredeneerde Evangelie. Tot Maria wordt 
gezegd: Vrouw, wat is er tussen U en mij. Mijn Uur is nog niet 
gekomen. "Zo deed Jesus zijn eerste teken te Kana van Galilea, 
en openbaarde zijn heerlijkheid. En zijn leerlingen geloofden 
in Hem. Daarna daalde Hij naar Kafarnaüm, Hij zelf met zijn 
moeder en broeders en leerlingen" (Joh. 2). 

De tegenstelling leerlingen versus familie, in het Kanaverhaal 
niet uitgewerkt, wel tot een prikkelende vraag gebracht, mede 
in verband met het Uur, wordt kritisch toegespitst in het 
zevende hoofdstuk van dezelfde evangelist. "Ook zijn broeders 
geloofden niet in Hem. Jesus sprak: mijn Tijd is nog niet 
gekomen. Maar uw Tijd is er reeds" (Joh. 7, 5 en 6). 
In een wellicht veel oudere laag van de verhaal-traditie, in 
Markus 3,31 wordt de kring der familieleden nog minder gespaard 
als het daar grimmig en ongecensureerd verluidt: "de verwanten 
trokken op Jesus af om Hem vast te houden, want ze zeiden: Hij 
is krankzinnig" 0/Ic. 3 ,21). 

Het lijdt haast geen twijfel of in die eerste onvoorstelbaar 
kreatieve eeuw van de kerk hebben er spanningen, en wel ernstige, 
gewoed tussen deze clan van Jesus en de leerlingen: zij die 
wel geloofden. Valt er een ogenblik aan te wijzen dat de clan 
dreigde uit te groeien tot zo iets als een Jesusdynastie, een 
soort Jesuskalifaat, waarin de "broeders" van de gestorven en 
de dood overwinnende rabbi zich opwierpen als kerkelijke troon-
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pretendenten, die op basis van familiebinding machtsaanspraken 
uitóefenden? Dat is niet onwaarschijnlijk. 

Kunnen we ook naar inhoud aangeven wat die broeders als bekom
mernis en program hebben gekoesterd? Die precisering lijkt 
mogelijk voor rol en oogmerk van één broeder, blijkbaar het 
hoofd van de clan die volgens de brief van Paulus aan de Galaten 
(Gal. 1,12; 1,9,12) in scherpe kontrastkleuren en in harmonische 
setting volgens de Handelingen van de Apostelen (Act. 15,13) 
optrad als regent in de oergemeente te Jeruzalem. 

Voor Paulus is het de Openbaring bij uitstek geworden dat gelo
vigen uit de Joden èn gelovigen uit de Volkeren verenigd werden 
tot dat ene visioen van de Messias. 
Die eenwording, hachelijk en eigenlijk nooit gelukt, houdt een 
onverdraaglijke revolutie in. Zij betekent, om te spreken in 
de uitdagende taal van een Mattheusparabel (20,1-16) dat de 
druivenplukkers van het laatste uur, vlak vóór zonsondergang, 
geen stuiver minder krijgen dan de Joodse werkers van vóór dag 
en dauw, die de hitte en de last van een hartverscheurende 
geschiedenis hebben weten te dragen. Dat deze twee gans onver
gelijkbare grootheden, Joden en Heidenen, inéén zouden worden 
gevlochten zonder aanzien des persoons, dát precies gaat Paulus 
uitdrukken in een drietal sleutelbegrippen van zijn verkondiging 
(Gal. 2,14), ten eerste: zijn evangelie, ten tweede: het 
beslissende heilsgeheim en vooral ten derde: het ene ondeelbare 
lichaam. 

Welnu, op het ogenblik waarop in de gemeente van Antiochië, een 
rijke handelsstad in Syrië, de apostel Petrus dit evangelie en 
heilsgeheim en ene lichaam erkent door - waarschijnlijk ook 
vierend te eten met de onbesnedenen, treden er uit Jeruzalem 
enige lieden aan van Jacobus, de broeder des Heren, zo iets als 
visitatoren of inquisiteurs, een soort Heilig Officie, om 
tussenbeide te komen zodat Petrus, aan wie hun gezag of hun 
fanatisme bekend blijkt, niet meer durft te eten in communie 
met de Volkeren. 

Op het hoogtepunt van dit allesverscheurende drama roep Paulus 
uit met bezwerende hand: "Ik heb hem in het aangezicht weer
staan!" Iets eerder had Paulus in dezelfde Galatenbrief de drie 
zuilen geordend: Jacobus, Kephas en Johannes. Misschien staat 
die zuil Jacobus, broeder des Heren, kerkvoogd te Jeruzalem, 
niet zonder reden voorop. De raseigen Joodse messias-gemeente en 
in haar midden de bloedeigen Jesusclan voelen zich verkeren in 
de ontzettende dreiging eigen identiteit, gezag en gelding te 
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verliezen door niet te mogen rusten op de betekenis van vlees en 
bloed, maar met prijsgave van ras en rite, alleen op de blik 
naar de "opgeheven" messias. 

Wat heeft dit even dramatisch als onthullend gebeuren te maken 
met de manier, waarop de gestalte van Maria nà en anders als 
in de Kindsheidsverhalen, oprijst in de Evangeliën? Is het 
vreemd om het opzienbarende drie-of viertal woorden over de 
tegenstelling leerling en bloedverwant, Maria inbegrepen, te 
verstaan tegen de achtergrond van een messiasvisioen dat dwars 
ingaat tegen elk beroep op herkomst en op de eigen macht van 
clan of ras? 

Ten eerste Kana: Vrouw, wat is er tussen u en mij? Mijn uur is 
nog niet gekomen. Het Uur is het scharnierbegrip waar het gehele 
vierde evangelie om draait. Dat Uur, te Kana nog niet aangebro
ken, is eerst gekomen als Hij verhoogd en verheven zal zijn 
aan het slavenkruis en in die onthechting allen, Joden en 
Heidenen zonder onderscheid, tot zich zal trekken (Joh. 12,20 
en 32). 

Ten tweede: Jesus' kritische duiding van de verwantschap in de 
drie oudere evangeliën. "En men zei tot Hem: zie uw moeder en 
uw broeders en zusters staan buiten en ze willen U spreken. En 
Hij antwoordde en zeide tot hen: Wie is mijn moeder en wie zijn 
mijn broeders? En Hij liet zijn blik gaan over degenen diè in 
een kring om hem heen zaten en zei: "Ziedaar mijn moeder en 
mijn broeders! Wie de wil van God volbrengt: hij is mijn 
broeder en zuster en moeder". (Markus 3,31-35 vgl. Mt. 12,46; 
Luc. 8,19). 

Ten derde: de zaligprijzing van de vrouw die we alleen vinden 
bij Lucas (11,27) en die dus een onmiddellijk en boeiend 
kontrast vormt met de geboorteverhalen bij dezelfde evangelist. 
"En terwijl Hij zo sprak, verhief een vrouw uit het volk haar 
stem en zei Hem: Zalig de schoot die U heeft gedragen en de 
borsten die U hebben gezoogd. Maar Hij zei: "zalig eerder zij 
die luisteren naar Gods woord en het beleven". Dit toetsende 
oordeel krijgt evenveel nadruk als het hymnische refrein in 
Lucas 2 waar werd gezegd dat juist "zij (als belichaming van 
Israël) al deze woorden bewaarde in haar hart" (Le. 2, 19 en 51). 

Evenmin als bij andere "logia" weten wij of en hoe de apostel 
Paulus dit soort barse formuleringen uit Lukas of Johannes 
kende, maar staande tegenover het gekuip van Judaïsanten, zoals 
te Antiochië de lieden van Jacobus, de broeder des Heren, voor 
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wie zelfs de Rots door de knieën ging, zouden deze evangelie
woorden over Jesus' clan van Paulus' eigen lippen kunnen geplukt 
zijn. Op de een of andere wijze weerspiegelen ze in de eerste 
gemeenten de spanning die Paulus en de zijnen aan den lijve 
gewaar werden toen de z.g. "broeders" in paniek raakten zodra 
het Magnificat ook en juist ging gelden voor de achtergestelden: 
de volkeren. 

Het Nieuwe Testament schijnt zelf te tasten naar een synthese. 
Zoals bij de meeste noties komt het samenspel tot stand in het 
vierde Evangelie. "Mijn Uur is nog niet gekomen", hoorden we in 
Kana (Joh. 2,4) en bij het Loofhuttenfeest (Joh. 7,6). 

Wat er wel geschiedt als zijn Uur gekomen is, overweegt de 
evangelist in 12,20-32 bij het gesprek van Jesus met de twee 
apostelen, opvallend griekse namen dragend, Andreas en Philippus, 
die enige grieken naar Jesus toeleiden: "Wanneer ik van de aarde 
zal zijn opgeheven, zal ik alles tot mij trekken". In de lijn 
van het Uur wordt, naast de spanning tussen Joden en Heidenen, 
ook die tussen verwant en leerling opgeheven. Niet onwaarschijn
lijk, indien de twee spanningen parallel lopen. "Naast het kruis 
stonden zijn moeder, de zuster van zijn moeder, Maria van 
Klopas en Maria Magdalena". Aan plaats en rechten van deze 
laatste in de gemeente zullen we nu voorbijgaan, ofschoon ver
gelijkbaarheid met die van de verwanten niet is uitgesloten ... 
"Jesus zag zijn moeder staan en naast haar de leerling die hij 
liefhad. En tot zijn moeder sprak Hij: Vrouw, zie daar uw zoon. 
Daarna sprak Hij tot de leerling: Zie daar uw moeder, En vanaf 
dat Uur nam de leerling haar bij zich op" (Joh. 19 ,25-27). 

Nu Hij, in openbarende lijfelijkheid is opgeheven, klinkt het 
niet meer: Vrouw, wat is er tussen u en mij? Nu is het Uur 
gekomen! Zelfs al zou in dit slot-accoord als ondertoon door
klinken dat er van de biologische band tussen Maris en Jesus 
geen enkele rechtskracht uitgaat in de gemeente, als boventoon 
wordt toch gezongen: de verwante bij uitstek is zozeer uitge
groeid tot gelovige dat juist de leerling haar kan opnemen bij 
zich. De Verwante is onder het kruis zó onthecht dat zij zelfs 
van de leerling de moeder wordt. Met name van die leerling van 
wie het in het vierde Evangelie heet: "dien Jesus liefhad", 
een naam even bijzonder als algemeen, even bevoorrechtend als 
vertegenwoordigend. 
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Dat is de oplossing waartoe de meditaties van het vierde 
evangelie leiden, zelf op twee pijlers gebouwd: le het eerste 
teken te Kana wanneer het Uur nog niet is gekomen, 2e het meest 
duistere en het meest lichtende Uur op het Kruis als Hij is 
opgeheven. Op elk van beide ogenblikken klinkt het met zo iets 
als de majesteit en de vertegenwoordigende kracht van Genesis 3: 
"Vrouw". In het Uur zelf worden moeder en leerling eigenlijk 
inwisselbaar. 

Met de verhoging, die plaats vindt op het kruis en nergens 
anders, heeft de Jesusclan het te doen, ook de lieden van 
Jacobus, Geen opvolging maar navolging. 
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Wil je gezond worden? 

PROEVE VAN VERTALING VAN JOHANNES 5: 1-18 

Wim de LeeUJ.iJ 

1. Nadien was er een t van de Judeeërs 
en Jesus ging op naar Jeruzalem. 

2. Nu is er in Jeruzalem bij de Schaapspoort een badliJater, 
dat in het HebreeUJ.iJs bijgenaamd is Bethzatha (Bethesda = 
huis van weldadigheid) 
dat vijf zuilengangen had. 

3. Daarin lag terneer een menigte zieken: 
blinden, kreupelen, verschrompelden. 

5. Nu uJas er een men.g daar 
die achtendertig jaar (doorgebracht) had in zijn ziekte. 

6. zag Jesus temeer liggen 
en wetend dat hij (het) al veel tijd had, sprak Hij tot hem: 
'Wil je gezond worden'? (letterlijk: geschieden) 

7. De ziekte antwoordde hem: 
'Heer•, 
geen mens heb ik 
om wanneer het water in beroering komt 111:j in het badliJater 
te werpen 
en in de tijd dat ik eraan kom, daalt een ander vóór mij af'. 

8. Jesus sprak tot hem: 
'Sta op, hef je matras op en wandel'. 

9. En terstond was mens gezond en hief zijn matras op en 
wandelde. 
Nu was het Sabbat op die dag. 

10. Dus spraken Judeeërs tot de geheelde: 
'Het is Sabbat 
en het is je geoorloofd matras op te heffen'. 

11. Maar hij antwoordde hen: 
'Hij die mij gezond gemaakt heeft, die heeft mij gezègd: 
'Hef je matras op en wandel''. 

12. Ze vroegen hem: 
'Wie is de mens je gezegd heeft: 
'Hef en wandel''? 

13. Maar genezene wist niet wie was: 
want Jesus was afgezwenkt, omdat er een schare was op 
plaats. 

14. Nadien vond Jesus hem in de tempel en zei tot hem: 
'Zondig niet meer, 
opdat je niet iets ergers geschiedt'. 

15. De mens ging weg en tot de Judeeërs, 
het Jesus was die hem gezond gemaakt 

16. En daarom vervolgden de Jv.deeërs Jesus, 
omdat Hij die dingen deed op Sabbat. 

17. Maar Hij antwoordde hen: 
'Mijn Vader werkt tot nu toe, ik werk ook'. 

18. Daarom zochten de Judeeërs te meer Hem te doden, 
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omdat Hij niet alleen de Sabbat losmaakte, 
maar ook sprak, dat God zijn eigen Vader was, 
zichzelf gelijk makend aan God. 



WIL JE GEZOND BLIJVEN? 

Dit verhaal bij Johannes is even intrigerend als de vraag die 
Jesus aan de zieke stelt en welke als titel is gekozen. Wat is 
hier nu eigenlijk gaande? Tot goed begrip eerst dit: Ioudaioi 
dient naar mijn overtuiging op zeer veel (zelfs alle?) plaatsen 
in het Nieuwe Testament vertaald te worden met Judeeërs en niet 
met Joden. Bij Joden denkt de lezer aan het gehele volk, aan 
heel Israël. Maar nee, het gaat om Judea tegenover Oalilea. 
Bij Judea hoort Jeruzalem en de tempel en de Thora en zij die 
religieus en financieel in staat waren de 613 ge- en verboden 
te houden. Bij Galilea hoort, dat het vrijwel heidens is, het 
drukt uit de schare, die de wet niet kent, noëtisch zowel als 
plastisch. Het gaat m.a.w. om de elite, geestelijke en econo
misch, tegenover de paupers, geestelijk en economisch. De bun
deling van hou jij ze dom, dan hou ik ze arm. 
Maar waartoe is die wet, die Thora er nu eigenlijk? Toch om geen 
andere reden, dan te beschrijven hoe de geknechten bevrijd 
worden, om te vertellen hoe de mens tot mèns wordt? Met daarbij 
de notie, dat het van den beginne hierom begonnen is, dat heel 
de schepping hierop is aangelegd. 
En nu is hier ook een 'mens', bij Johannes, hij is in Bethzatha 
(huis der reiniging?), in de volksmond Bethesda, huis der 
weldadigheid; het is deze volksethymologische versie, welke in 
de koinè-tekst kwam te staan. Ik meen ook, dat naast het 
reinigingsaspect het vooral gaat over de chèsed, de weldadig
heid. Hoe staat het daarmee in dit huis? Een huis met vijf 
zuilengangen, zegt Johannes veelbetekenènd, een huis van de 
Thora, een Mozes-huis. En we zien hoe het hier toegaat met de 
weldadigheid: mondjesmaat. (Overigens dient vers 4 als corrupt 
te worden beschouwd). 
Deze man is al acht en dertig jaar zo. Het is wel niet toeval
lig, dat de enige andere bijbelplaats, waar de termijn van acht 
en dertig jaar valt Deuteronomium 2 is (vs 14), alwaar het gaat 
over Israël in de woestijn en wel het Israël, dat het niet 
haalt, het beloofde land niet zal zien, het verdoemde geslacht. 
Dat beeldt deze man uit, exemplarisch voor al die 'terneer
liggenden'. Het is feest, maar hij gaat niet op, hij ligt 
terneer. Dàt is blijkbaar het feest van de Judeeërs; dat er een 
hele menigte terneer ligt. En deze man representeert hen allen. 
De camera zoemt in van die menigte naar die ene: hem ziet Jesus 
terneerliggen. In hem ziet Hij allen aan. 
Hij ligt terneer. Dan kun je niet wandelen en je weg gaan. Dan 
kun je geen mens worden, want je bent zonder de ander. Zoals hij 
zelf zegt: geen mens heb ik. De ziekte van alle tijden, waaraan 
je kapot gaat: geen ander hebben. Geen mogelijkheden meer zien. 
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Het wordt je ook aangepraat door hen die er belang bij hebben, 
dat je terneer ligt, dat je ten onder gaat in eenzaamheid en 
uitzichtloosheid; het wordt bevorderd door de onmenselijke eisen 
van de judeese wetsopvatting. Dat doet terneerliggen, dat ver
slindt de hoop op betere tijden. 
Maar deze man is toch ziek? Ja, maar wat is ziek. Wat is gezond. 
Een mens heeft de roeping om te leven, maar dat vooronderstelt 
de wiZ om te leven en dat weer impliceert de wil om gezond te 
zijn. Niet zonder meer. Maar met een doel. Gezondheid waartoe? 
namelijk. We leven niet om gezond te zijn, dat vreselijke vita
lisme waar de doodsangst doorheen straalt. Nee, we zijn gezond, 
wiZZen gezond zijn om te leven en te werken. Bijbels gezegd: om 
op te staan en te wandelen. Je weg te gaan, jow;; weg te gaan. 
Maar wellicht is beslissend: wiZ je dat ook?! Je moet natuurlijk 
voorzichtig zijn met algemeniseren. Bij althans deze verkreupel
de is dàt de vraag. Althans voor Jesus. Toch denk ik, dat zoals 
de man exemplarisch is, ook de vraag het is. 
Wil je gezond worden? Jesus als pastor. Hij is duidelijk niet 
pastoraal-klinisch getraind. Hij zuigt niet aan je zieltje! Het 
klinkt eerder bot. Niet veel dominees en andere geestelijke 
voederaars zouden dit aandurven. Te weinig spreken zij mensen 
aan op hun mogelijkheden, te vaak op hun werkelijkheden. Maan 
dan bestendig je heel dikwijls de situatie. Jesus doet dat nooit. 
Hij gaat recht op de nood af. Wil je gezond worden? Maar ik heb 
geen mens. Sta op, hef je matras op en wandel; Terstond was hij 
gezond, hief zijn matras op en wandelde. 
Uit deze parallelle zin blijkt dat het 'Sta op' gelijk is aan 
het 'Terstond was hij gezond'. Uit de dood van het terneer lig
gen tot het leven. Wandelen is immers een schier technische term 
voor leven, je weg gaan, jouw leven vullen met jouw debariem, 
jouw woorden en daden, jouw geschiedenis, ~ant dat kan niemand 
anders voor je doen. Jij leeft, of je leeft niet, n'en déplaise 
la biologie! 
Nu wordt de Sabbat tot wat hij is. Dag van bevrijding, feestdag 
tegen de knechting, een Godsgeschenk. 
Om nog nader te komen tot wat hier nu eigenlijk gebeurt, dienen 
we onze aandacht te richten op het woord airein, opheffen, dat 
vijf keer valt in ons verhaal (vs 8,9,10,11,12) en dat bij nader 
beschouwen een specifieke rol speelt in de johanneische verkon
diging. Als je dit woord volgt door het Johannes-evangelie, weet 
je veel meer over wat er hier nu eigenlijk op het spel staat. 
De eerste keer dat het woord klinkt is in Joh 1:29, de bekende 
tekst: Zie het lam Gods, dat de zonde der wereld opheft, weg
draagt. Zonde: alles wat maakt, dat de mens op aarde niet is, 
wie hij zijn moet, krachtens zijn roeping, zijn bestemming. Hoe 
doet Jesus dat: de tweede keer is Joh 2:16, de tempelreiniging, 
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als hij geld en commercie eruit trapt en zegt: heft dit op, doe 
dit weg. 
Dan volgen de vijf keer uit het onderhavige verhaal. 
Daarna als Jesus in een dispuut met de Judeeërs hun het eerst
geboorterecht betwist: Wij hebben Abraham als vader. Waarop 
hij: Eer Abraham was ben ik! Dan heffen ze stenen op om hem te 
doden (Joh 8:59). Immers hun hele macht, hun hele bestaan staat 
op het spel. Dit blijkt uit Joh 11:48, alwaar de overpriesters 
en farizeeën zeggen: Als we hem laten begaan, zullen allen in 
hem geloven, dan komen de Romeinen en zullen opheffen, wegnemen, 
onze plaats en het volk. Hier komt de aap uit de mouw! Alleen 
bij Johannes ook vind je, dat de Judeeërs tegen Pilatus krijsen 
(Joh 19:15): aron, aron, weg met hem, weg met hem, kruisig hem! 
In datzelfde hoofdstuk blijkt ook hun sabbatsopvatting eens te 
meer: ze vragen of de lichamen van de kruisen opgeheven, afge
haald kunnen worden, want op Sabbat mogen ze niet blijven hangen. 
Dit komt enigszins overeen met wat je bij nogal wat christenen 
aantreft aangaande de slachtoffers van geld en geweld: dat ze 
creperen is nog tot daaraantoe, maar ze moesten er niet altijd 
zo bij vloeken! (zoals één van m'n vrienden het onlangs uit
drukte). 
Ook in het opstandings-verhaal (Joh 20) vindt u dit woord tot 
vier keer toe, de prelude hierop staat in Joh 11, de opwekking 
van Lazarus, waar u dan ook driemaal dit woord vindt (11:39,41, 
41). 
Ik laat dit nu maar verder rusten, benevens enkele andere 
plaatsen, die de teneur alleen nog maar versterken. De grote 
lijn is duidelijk: die gaat uit van het: Zie het lam Gods, dat 
de zonde der wereld opheft. En dat gebeurt nu uitgerekend door
dat ze hèm definitief willen opheffen, in alle betekenissen. 
Juist zó geschiedt de vrijmaking van de mens. De verscheurde 
en vertrapte mens. Vandaar (alleen Johannes heeft dit!) het: 
Zie de mens, uit Pilatus' mond, over Jesus als gemartelde, 
gevolgd door het: zie uw koning! (Joh 19:5 en 14). Déze heeft 
het voor het zeggen. Zó komt de bevrijding tot stand. 
De Judeeërs, de vrome en economische machthebbers, hebben een 
geheel andere opvatting van Sabbat en bevrijding. Namelijk géén 
bevrijding. Zij beschouwen de matras als zonde tegen de sabbat. 
Het gekke is: Jesus óók, denk ik. Zondig niet meer, zegt hij 
tegen die man. Wat kan zijn zonde anders zijn, dan z'n matras, 
die hij nu opheft, wegdraagt (cf. Joh 1:29!). Niet het feit, 
dàt hij hem wegdraagt, juist niet, dàt vinden de Judeeërs. Maar 
dat hij er al die jaren op gelégen had. Dàt was zijn zonde, die 
hij nu wegdraagt! 
En wat dat werken op Sabbat betreft, ach zegt Jesus, mijn Vader 
werkt ook nog steeds en dus ik ook. Namelijk aan de bevrijding 
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uit de knechting van de 'gebukten en armen' (Jesaja, bijvoor
beeld). Dan willen ze hem juist kapot maken. Hij maakt de 
sabbat los. Heel dubbelzinnig. Je kunt, interpreterend, verta
len: overtreedt de Sabbat (schond, brak, aldus bijna alle 
vertalingen), maar beter is het letterlijk weer te geven: 
losmaken, om de andere betekenis mogelijk te houden: namelijk 
vrij maken van de knellende banden, waarin de Thora en dus de 
Sabbat gesnoerd waren, zodat er van hun bevrijdende kracht 
niets meer over was. Jesus maakt nu de Sabbat vrij tot waartoe 
hij is geschonken. Niet weldadigheid met mondjesmaat, maar 
ontwaak, verworpenen der aarde! Zo willen de Schriften, die van 
deze Jesus Messias getuigen, het laten horen. Opgeheven, ont
maskerd, worden allen, die uit welk belang dan ook (maar het 
zijn altijd dezelfde belangen!) de mensen wijsmaken, dat er 
geen mogelijkheden zijn om te leven, dan door terneer te liggen, 
dus niet te leven! Een eind is er gemaakt aan het regime van 
allen, die de mensen er onder houden, ze kleineren, martelen en 
verguizen. Er is opstanding uit de doden. Waar een wil is is 
een weg! Ruim baan daarom voor hen die je de vraag stellen, 
gelijk Jesus doet: Wil je gezond worden? De enige pastoraal 
terzake vraag. Ware vroomheid zet hier in. 
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En op de Sabbat rustten zij volgens het gebod 

LUCAS 23,56 

Ben Hemelsoet 

De begrafenis van Jesus vindt plaats in een graf, in een rots 
gehouwen waarin nog nooit iemand gelegd was. Het was de dag van 
voorbereiding en de Sabbat 'lichtte.' aan (Luc 23, 53-54). De 
vrouwen die met Hem gekomen waren uit Galilea volgden na en 
aanschouwden het graf en hoe Zijn lichaam gelegd werd. En weder
gekeerd bereidde zij specerijen en zalven. 
Daarna schrijft. Lucas: en op de (die!) Sabbat rustten zij volgens 
het gebod. Lucas is de enige van de evangelisten die dit 'rusten 
volgens het gebod' vermeldt. Er is hem alles aan gelegen om dit 
te doen. Zijn verhaal kan blijkbaar geen voortgang vinden als 
niet eerst, ten principale, deze rust op Sabbat volgens het gebod 
is uitgezegd en uitgeschreven. Al wat hij te vertellen heeft 
aangaande de getuigen van de opwekking van de Heer kan slechts 
volgen op het onderhouden, het in ere houden van die Sabbat door 
de vrouwen. Het 'observeren' van die Sabbat heeft zo zijn duide
lijke plaats in het evangelie volgens Lucas gekregen: tussen de 
graflegging en de opwekking. Met hun, zoals blijken zal overbo
dige specerijen, onderhouden de vrouwen volgens het gebod die 
Sabbat. 

De Sabbat is de dag van rust van Godswege. Het is de dag van het 
behoud en het bestuur van de schepping. Het is de koninklijke 
dag van Gods Heerschappij op aarde, gelijk het in de hemel is. 
God is koning tegen de onkoninklijke, onroyale heerszucht in van 
de mensen. Het is de dag waarop ten volle Gods wil tot Zijn recht 
en gerechtigheid moet komen. De Sabbat is de dag bij uitstek die 
de Heer gemaakt heeft, en die de Heer tot Heer van de Sabbat op 
aarde maakt. 
Lucas noemt deze dag met grote nadruk. De lezer van het evangelie 
naar Lucas, dient wel te weten dat nergens het tijdstip, nergens 
dag en uur van de opwekking van Jesus staat opgetekend. 
Op de eerste dag van de week, na de Sabbat, worden de getuigen 
van Jesus' opstanding aangesteld. Op de eerste dag van de week 
zijn dat allereerst de vrouwen, die volgens het gebod de Sabbat 
hebben onderhouden. Zij hebben Gods koninklijke heerschappij 
geobserveerd, zij zijn de eersten die zich mogen herinneren dat 
Jesus daarover in Galilea heeft gesproken, met het oog op Jerusa
lem. Door de Sabbat in ere te houden, en door hun voorbereiding 
kunnen de vrouwen worden aangewezen als de eerste getuigen van 
de opstanding. En gelijk zij terugkeren van Jesus' begrafenis 
zo keren zij terug van het lege graf om DIT ALLES te boodschappen 
aan de elf en aan de overigen ... 

Het rusten op Sabbat staat alleen bij Lucas. In zijn evangelie 
brengt hij dat merkwaardige woord voor rusten nog eenmaal ter 
sprake: namelijk in Lucas 14,4. Daar zijn de Wetgeleerden en de 
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Farizeeën het onderwerp van dit werkwoord. Dit onderwerp heeft 
tot misverstanden geleid, en tot vertalingen vanaf de Vulgaat 
~et tacuerunt (en zij zwegen)' tot aan de Willibrordvertaling 
'en zij zeiden niets'. Deze vertalingen zijn ingegeven door een 
vergelijking met Marcus 3,4, maar ook spelen bij deze vertaling 
'stil zijn' andere overwegingen een rol. 
Er zijn verhalen in de evangeliën die zich afspelen op een Sabbat
dag. Maar al te snel, al te graag, worden deze verhalen gepresen
teerd als conflicten op de Sabbat, Jesus in conflict met 
Farizeeën en Schriftgeleerden. Het conflict splitst zich zo in 
de regel toe op de vraag: is het geoorloofd op de Sabbat te 
genezen of niet. 'Natuurlijk' mag/moet er genezen worden op de 
Sabbat. Daar zijn redenen te over voor te geven. Maar bij zulk 
een uitleg is het grote gevaar dat het programma van de Sabbat 
uit het gezicht verdwijnt. 
De vragen worden toegespitst op de bevrijdende handeling van Jesus 
tegenover de enghartige letterlijke, al te letterlijke wetshand
having van de Farizeeën en Schriftgeleerden. Zo lijkt het erop 
dat alles wat de Sabbat heiligt alleen maar wordt gelezen als 
vrucht van Farizeese eigenwijsheid, en schriftgeleerde knevelarij. 
Jesus wordt losgemaakt van deze Sabbatsheiliging, Hij wordt 
daarvan bevrijd. Het heet: Hij bevrijdt zichzelf ervan, en ons!, 
want is de Zoon des Mensen niet de Heer van de Sabbat? 
Daarom worden de Farizeeën 'stilzwijgend' vertaald (Luc 14,4). 
Zij kunnen en mogen immers de Sabbat niet meer onderhouden? In 
hun Sabbatsrust moeten zij voor ons beschreven worden met de 
mond vol tanden. Hoe zullen zij de Sabbat nog kunnen onderhouden 
als Jesus zelf aanwezig is? 
Maar toch aan deze gedachtengang ontbreekt het een en ander. Is 
het mogelijk om Jesus los te maken van de dag van de Sabbat? Is 
het mogelijk Hem te verkondigen en te beschrijven zonder de dag 
des Heren, zonder de Sabbat? Op die dag wordt het koningschap van 
God gevierd! 
Jesus verkondigt dat het koninkrijk Gods nabij is. Hoe zouden we 
dat kunnen verstaan als de Sabbat niet meer in verband en verbond 
met Jesus moet worden gelezen? 
Daarbij moet worden overwogen dat in het evangelie van Lucas de 
zinsnede: het koninkrijk is nabij u gekomen, pas te lezen staat 
nadat Jesus al zijn zinnen gezet heeft op Jerusalem (Luc 10,11). 
Zijn aangezicht gevestigd en bestendigd heeft op die stad. Lucas 
is bovendien de evangelist die bij de intocht in de stad, op 
Palmzondag, onderstrepend het woord 'koning' in het bekende 
psalmcitaat vlecht (ps 118,26 Luc 19,38). 
Door dit alles heen mag wellicht duidelijk worden dat zo de 
Sabbat intenser met Jesus verbonden wordt dan door de zogenaamde 
Sabbatsconflièten wordt gesuggereerd. Een herlezing va.., de ver-
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halen aangaande de Sabbatsconflicten blijft daarom verplicht. 
Maar ook: de Farizeeën en de Schriftgeleerden moeten ernstig 
genomen worden als zij de Sabbat onderhouden met Jesus in hun 
midden (Luc 14,1). Zij 'observeren' Jesus op gelijke wijze als 
zij de Sabbatrust in acht nemen. Het is onze argwaan dat wij 
Luc 14,1 weergeven met: 'zij hielden Hem voortdurend in het oog' 
(Willibrordvertaling) of 'de mensen letten op Hem' (Groot Nieuws 
voor u). Ons vermeende programma heeft de scheiding tussen Jesus 
en de Sabbat te weeg gebracht. De Farizeeën en de Schriftgeleer
den zijn zo hoogstens stoffering geworden voor ons eigen gelijk. 

In het evangelie van Lucas is wellicht nog een andere tekst aan 
te wijzen, die het verband tussen Jesus en de Sabbat onderstreept. 
In Luc 17,20 stellen de Farizeeën de beroemde vraag (die in onze 
katechismus ternauwernood weerklank heeft gevonden): 'Wanneer 
komt het koninkrijk van God?' In het licht van het bovenstaande 
is het wel mogelijk om ook deze vraag niet los te zien van het 
programma van de Sabbat, van de dag waarop God Zijn Koningschap 
kan uitoefenen. De vraag van de Farizeeën zou zo verbreed kunnen 
worden tot: wanneer licht die dag, die echte Sabbatdag aan, 
waarop waar en betrouwbaar blijken zal hetgeen wij van Sabbat tot 
Sabbat observeren en in ere houden; wanneer breekt DE Dag des 
Heren aan, waarop Zijn koningschap blinkende zal verschijnen. 
(Dat deze vraag gesteld wordt in samenhang met het voorgaande 
verhaal waarin tien melaatsen figureren, hoeft hier geen betoog). 
Het is opmerkelijk dat het antwoord van Jesus luidt: Het konink
rijk Gods komt niet met observantie, het komt niet door wetson
derhouding, is niet de vrucht van het onderhouden van de Sabbat, 
integendeel. De Sabbat is de vrucht van Gods heerschappij, en 
daarom een teken van vreugde en hoop, uitzicht en verwachting. 
De Sabbat is er om tegen de heerschappij van onrecht en onrust te 
weten dat God koning is, dat aan arm gemaakten recht gedaan wordt, 
en dat de machtigen der aarde van hun troon worden gestoten. Dit 
koningschap is midden onder ons, want Jesus trekt op naar Jerusa
lem om daar de koning te zijn, zoals Hij daar koning is. 

De Sabbat die de vrouwen in ere houden (Luc 23,56) is een Sabbat 
volgens het gebod des Heren, een Sabbat van Godswege. Jesus is 
van het kruis genomen, en in een nieuw graf gelegd. Maar ook hier 
blijft de vraag: wanneer komt het koninkrijk, want ook deze tekst 
kan niet worden aangevoerd tegen de vraag van Luc 17, 20. 
Sprekend over de kruisafname, (en de Sabbatsrust van de vrouwen), 
staat dit te lezen in de Idioot van Dostojewski: 
- Ik mag graag naar dat schilderij kijken, mompelde na een ogen
blik van zwijgen Rogozjin, net alsof hij alweer vergeten was wat 
hij had gevraagd. 
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- Naar dat schilderij! riep de prins opeens uit, in de ban van 
een plotseling bij hem opgekomen gedachte. Dat schilderij'. 
Maar dat schilderij zou een mens nog wel eens zijn geloof kunnen 
doen verliezen! 
- Ja, dat gaat ook verloren, beaamde Rogozjin onverwacht ... 

Vandaar: gedenkt de Sabbat dat j die heiligt! 
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Gedoopt voor de doden 

Tom Naastepad 

Het staat in het vijftiende hoofdstuk van de eerste brief aan de 
Korinthiërs, vers 29: 'anders wat zullen zij doen, die zich laten 
dopen voor de doden? Indien de doden in het geheel niet worden 
opgewekt, waarom laten zij zich ook dopen voor de doden?' Deze 
tekst heeft heel wat pennen in beweging gebracht, en het schijnt 
niet zo moeilijk te zijn een heel hoofdstuk te schrijven waarin 
de geschiedenïs van de exegese ervan samenvattend wordt weerge
geven. 
Omdat ik mij in de regels die nu volgen wil wagen aan een proeve 
van een nieuwe exegese, lijkt het mij gepast de tot nu toe 
bereikte eenstemmigheid in korte trekken te vermelden. Het gaat 
in heel dit hoofdstuk over de opstanding van de doden, en Paulus 
gebruikt in het onderhavige vers een argument dat zinspeelt op 
een bepaald gebruik toenmaals in de gemeente, een gebruik waar
over wij niet of nauwelijks zijn ingelicht, en waarover de 
apostel zich verder niet goedkeurend of afkeurend uitlaat, maar 
dat in de retorische vaart van zijn betoog heel wel kan dienen 
om zijn betOog kracht bij te zetten. Er schijnen aanwijzingen te 
bestaan dat dit gebruik later is ontaard tot een ritueel mis
bruik, vooral onder de Marcionieten en de Montanisten. 
Sommigen zijn van mening, dat de doop voor de doden een plaats
vervangend karakter had; men spreekt van een 'Vikariatstaufe', 
waarin de doop van een levende ten goede kwam aan een of meer 
doden. In dat geval liet men zich dopen ten bate van verwanten 
of bekenden die waren gestorven vóórdat het evangelie in 
Korinthe was gepredikt, of vóórdat die tot de volle aanvaarding 
van het geloofsonderricht waren gekomen. 
Anderen daarentegen vermoeden een gebruik waarin ongelovigen 
zich lieten dopen 'terwille van' gestorven christen-verwanten, 
omdat zij niet de kans wilden lopen het weer'zien te ontberen bij 
de opstanding van hen die hun dierbaar waren. Hier is dus niet 
de plaatsvervanging maar de herinnering aan de doden en het 
contact met hen aan de orde. 
Tenslotte zijn er die vermoeden dat het een gebruik betrof waar
in men zich liet dopen 'op' de doden, dat wil zeggen: op hun 
graven, om aldus het geloof in de opstanding te betuigen. 
Ik wil op geen van deze drie veronderstellingen iets afdingen, 
daar ieder van deze een element bevat dat onze gedachten in de 
goede richting kan helpen. 
Maar eerst iets over de vertaling van dit vers. Ik geef er de 
voorkeur aan om het mediaal en niet passief te vertalen, dus 
liever met 'zich láten dopen' dan met 'gedoopt worden', een 
voorkeur die ik overal laat gelden waar in het Griekse Testament 
het woord 'dopen' voorkomt. Nochtans wil ik de exegese van deze 
tekst hier van deze voorkeur niet laten afhangen. 
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Ook doet zich een moeilijkheid voor bij de vertaling van het 
voorzetsel 'huper' met de genitivus: moet men dit 'voor' ver
staan als 'in de plaats van', of als 'ten bate van', of als 
'omwille van'? Ik denk dat al deze betekenissen gemengd dooreen 
klinken, en zeker zou ik ook hier niet de exegese willen laten 
afhangen van enige voorkeur. 
Derhalve besluit ik dat in dit geval de exegese zich niet moet 
uitdrukken in de vertaling. Daarover moet het nu niet gaan. 

Naar mijn mening begint de exegetische arbeid bij het verstaan 
van het woord 'doden': wie zijn er met 'de doden' bedoeld? Karl 
Barth heeft in zijn tractaat over de doop (K.D. IV,4,p 221) zeer 
wel begrepen dat hier een sprong moest worden gewaagd. Ik 
bewonder hem om die sprong, maar kan hem daarin niet volgen. 
Hij schrijft dat men het vermoeden moet wagen dat met die 
'doden' bedoeld zijn de nog levende medemensen die de hóóp nog 
niet deelachtig zijn, en die daarom in die zin als doden moeten 
worden gerekend. Barth doet deze suggestie in een prachtige en 
lange paragraaf, waarin de doop met water wordt beschreven als 
een dienst waarin de gemeente de hoop en de toekomstverwachting 
levend houdt onder de volken. Niemand wordt gedoopt voor zich
zelf alleen. Vanwege deze nadruk op de dienst van de hoop 
bewonder ik dit waagstuk van Barth, maar ik wijs zijn interpre
tatie van het woord 'doden' af. De grote dogmaticus ziet hier 
over het hoofd dat het woord 'doden' ettelijke malen in dit 
hoofdstuk voorkomt, en wel in de exacte betekenis van 'gestor
venen', tezamen met het woord 'sterven' en 'ontslapen'. Niet het 
woord 'doden' is nieuw in vers 29, en ook niet het woord 'op
standing', maar het woord 'dopen'; Afgezie,1 van welk concreet 
plaatselijk en tijdelijk gebruik in Korinthe heeft de doop van 
de leerlingen in de gemeente iets te maken met de gestorvenen, 
met de 'doden': 
Welnu, wie zijn dan de doden in het vijftiende hoofdstuk van 
deze brief aan de heiligen in Korinthe? Dat zijn voorzeker de 
afgestorvenen, maar niet in hun biologische, ongekwalificeerde, 
algemeenheid. Zomin als de opstanding een abstractie is, zomin 
is dat hier het woord 'dode': niet iedere afgestorvene valt 
daaronder, zeker niet in Korinthe. 
Het is, als ik het zo noemen mag, een 'nihilistisch' woord; het 
is geladen met hèel die bijbelse smart waarin een mensenkind, 
gedoopt of niet gedoopt, al of niet onderricht in de Tora der 
bevrijding, zijn leven heeft beëindigd in een schreeuw, een 
onvervuld verlangen naar een bevrijding in de benauwingen. Een 
'dode' is een mens die een leven lang heeft gezucht onder de 
machten van deze eeuw, en die zijn zuchten nog niet heeft vol
eindigd; komt er wel ooit een einde aan dat zuchten; is zelfs 
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het langste leven hiervoor niet te kort? Niet enkel was in zijn 
leven het meeste moeite en verdriet, maar ook heeft hij het goe
de niet gezien in zijn dagen. Zijn sterven bezegelt een geweten 
of ongeweten messiaans verlangen dat niet werd ingelost; zijn 
sterven onderstreept de absurditeit van het ondermaanse bestaan 
dat zonder hoop is. Een 'dode' is een 'gedode': hij is geveld 
door het lot onder de samenzwering van de machten. En die 
machten doen niets liever dan die schreeuw van de doden het 
zwijgen opleggen: de doden, die bij hun leven al geen stem 
verkregen, zullen ook na hun sterven nooit meer aan het woord 
mogen komen. En de nimmer falende geschiedschrijving van alle 
volken in alle tijden zal er dan ook voor zorgen dat de doden 
zwijgen voor goed; alleen de namen van de machtigen blijven 
bewaard in hun triomfen, mitsgaders de monumenten van hun macht, 
waaraan de nageslachten zich vergapen als aan de elpenbenen 
paleizen van koning Achab die Elia naar het leven stond. Na hun 
dood wordt aan de doden nog één keer onrecht gedaan over hun 
bestaan, worden zij nog één keer naamloos gemaakt, en niemand 
hoort nog van hen. En alles blijft op aarde zo gelijk het was ... 
er is in het geheel géén geschiedenis; 

En dat is iets waarmee een heilige in de gemeente van Jesus 
Messias géén vrede kan hebben; Er is tot hem gezegd: 'eer uw 
vader en uw moeder', vergeet nimmer het schreeuwen van de zonen 
van Israël in de dagen van hun benauwing; dit schreeuwen moet 
blijven gehoord worden zolang er machten zijn op aarde; 'Habel, 
nadat hij is gestorven, spreekt nog' (Hb 11,4); De leerling die 
van de moord op Jesus Messias heeft gehoord doorbreekt de 
massale fraude van de geschiedschrijving; hij herhaalt en 
intensifieert het roepen van de duizenden di·e niemand heeft 
geteld. En daarom laat hij zich 'dopen voor de doden'; hij neemt 
de rode vlag van hun vertwijfeling over uit hun gestorven handen 
in een verstikkende atmosfeer van cynisme, verzadiging, berus
ting en moordlust. In zijn doop voor de doden verkondigt hij de 
dood des Heren, de kreet van Habels bloed. 

Maar nóg terwijl hij in de vertwijfeling is en men hem naar het 
leven staat, nog terwijl hij in de donkerste spelonk van het 
lot gaat staan, weet hij, al weet hij het niet voor zichzelf, 
dat Jesus leeft, en dat JHVH een naam is waarop hij zich beroe
pen kan. Nog terwijl hij vreest dat ook hij naamloos de geschie
denis zal uitgaan, zonder het goede te hebben gezien in zijn 
dagen, weet hij dat God de geschiedenis beheerst. 
Zijn doop voor de doden is tegelijk een risico en een belijdenis 
van ongehoorde verwachting. Het is een risico: want de machten 
hebben het nu extra op hèm gemunt; Paulus laat onmiddellijk na 
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vers 29 dan ook de regel volgen: 'waarom z1Jn ook wij alle uur 
in gevaar?' Maar tegelijk is het een belijdenis: in ons sterven 
heeft de machthebber géén macht over ons; hij heeft die niet 
omdat hij die bij ons ook niet had. De doop voor de doden wordt 
zo wat de doop altijd is: een radicalisering va..n de onmacht; 
'ik sterf alle dag, bij onze roem die ik heb in de Messias Jesus 
onze Heer' (v.31). 
Het plaatselijke en tijdelijke gebruik in Korinthe zal waar
schijnlijk geweest zijn dat men zich liet dopen bij het uitroe
pen van bepáálde doden die men met name uit de vergetelheid 
wilde rukken. Nu, daar was in Korinthe alle reden toe. Maar 
daarvan afgezien is elke doop een doop 'voor de doden'. En wij, 
die wellicht door de 'kinderdoop' diefelijk in de zaal der 
heiligen zijn binnengesmokkeld, kunnen, zonder daarvoor ondank
baar te zijn, toch minstens, bij een nadere bezinning op onze 
doop, de fraude tegengaan die er is gepleegd, zowel met de 
geschiedschrijving als met de doop zelf. Ja, wij kunnen ook die 
universele fraude tegengaan waarin men heel de exegese van de 
Schrift heeft onttrokken aan de machtsvraag. 
Van Kleijs Kroon meen .ik te weten dat hij is grijs geworden en 
boven ons is uitgestegen, van de schouderen opwaarts, in deze 
strijd tegen de fraude. Zijn naam zij ontrukt aan de vergetel
heid. Deze geweldige zal niet sterven, want in zijn zwakheid 
is zijn roem. 
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Als God eens waar was 

APOKALYPS 21 

Han Renckens 

jullie zagen geen gestalte 
alleen maar een stem 
(Deut 4:12//Apok 1:12a) 

1 En ik zag een niew.,Je hemel en een niew.,Je aarde: 
want de eerste hemel en de eerste aaPde zijn voorbijgegaan 
en de zee is er niet meer. 

2 En de heilige stad Niew.,J-Jeruzalem zag ik 
nederdalend uit de hemel van godswege, 
gereed als een bruid die getooid is V001' haar man. 

3 En ik hoorde een grote stem uit de troon die zei: 

Zie, de tent van God met de mensen 
en Hij zal met hen wonen. 

En z~J zullen zijn volken z~Jn 
en God zelf zal met hen (hun God) zijn. 

4 En Hij zal afwissen elke traan uit hun ogen 
en de dood zal er niet meer zijn 
en row.,J of weeklacht of pijn zal er niet meer wezen: 
want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. 

5 En Hij die op de troon is gezeten zei: 

Zie, Ik maak alle dingen niew.,J. 

En Hij spreekt: Schrijf op 
want deze woorden zijn betrow.,Jbaar en waarachtig. 

6 En Hij zei tot mij: Ze zijn geschied: 
Ik ben de alpha en de omega, 
het begin en het einde. 

Ik zal aan wie dorst heeft ten geschenke geven 
uit de bron van het water des levens. 

7 Wie overwint zal deze dingen ten erfdeel krijgen. 

En Ik zal hem een God zijn 
en hij zal Mij een zoon zijn. 

8 Maar de lafhartigen en trow.,Je~ozen, 
grw.,Jelbedrijvers en moordenaars, 
echtbrekers, tovenaars en afgodaanbidders 

en al de leugenaars 

kr•ij gen hun deel in de poel 
die brandt van vuur en zwavel: 
dat is de tweede dood. 
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De uitleg van Kroon maakt de Apokalyps tot een leesbaar boek. 
De rest kan de bijbellezer zelf en alleen maar zelf doen, 
namelijk lezen. Dat kan nog op allerlei manieren maar, hoe dan 
ook, zal zo'n lezing ooit moeten leiden tot het aandachtig 
proeven van de tekst, liefst vers voor vers en zelfs woord 
voor woord. Vandaar het volgende model van een manier waarop 
ongeveer iedereen wat langer met een tekst bezig kan blijven. 
Het is afwachten wat dat oplevert. In elk geval vertrouwdheid 
met het eigen gezicht van een bepaalde tekst. En dat alleen 
al maakt soms je hele dag goed. 

OP ZOEK NAAR EEN TOEGANG 

Gangbaar staat 'hemel' ook voor Gods woonplaats of, soms, voor 
God zelf: koninkrijk der hemelen= koninkrijk Gods. Dan is de 
hemel eeuwig jong en dus altijd nieuw. Uit de verwijzing naar 
Genesis blijkt dat 'hemel' hier staat voor de koepel (firma
ment) waarlangs de vogels scheren, zon en maan hun baan 
beschrijven en waaraan de 'vaste' sterren zijn bevestigd. De 
hemel is dan de ene grens van ons gezichtsveld waarvan het land 
(de aarde) de andere is. Het noemen van de twee uiteinden dient 
vaak om een totaliteit uit te drukken: 'alpha en omgea' betekent 
ook 'van A tot Z'. Voor het hier bedoelde geheel heeft het 
Hebreeuws geen eigen term, maar sinds de Grieken (kosmos) 
zeggen wij 'wereld'. De tekst zegt derhalve dat de eerste 
wereld, waarvan Genesis de oorsprong vertelt en die dus onze 
huidige wereld is, eens voorgoed voorbij zal zijn en plaats zal 
maken voor een nieW;Je wereld. 
Die 'nieuwheid' hoeft niet physisch-kosmisch te zijn. In heel de 
Schrift zijn mens en wereld solidair voor goede en kwade dagen, 
de aarde heet gevloekt of gezegend omwille van de mens, in den 
beginne en in de eindtijd (en tussen die twee in) leeft heel 
de natuur mee met de mens. Zo wordt aanschouwelijk hoe het met 
de mens gesteld is en wel in religieuze in: het gaat om de 
verhouding van de mens tot de God van het verbond. 
De ziener zag derhalve in elk geval een andere menselijke 
samenleving: hij zag nieW;Je mensen. Hun nieuwheid hangt samen 
met een nog in te vullen 'god', blijkend de twee zakelijk 
identieke en doorslaggevende zinnetjes die door hun beginwoord 
'zie' naar elkaar verwijzen (vers 3 en 5). Hier blijkt al dat 
de goede verstaander de tekst mag aanvullen met wat de aard der 
zaak en andere teksten te bieden hebben. 
Die 'nieuwe mens' wordt immers niet eens vermeld. Bij 'nieuw' 
past 'oud', maar die term ontbreekt. Bij 'eerste' past 'laatste' 
(thema in Jesaja 40-55), hier slechts op te maken ûit 'omega/ 
einde'. Bij 'eerste' past ook 'tweede', toevallig nog net 
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aanwezig als laatste woord (ho thanatos ho deuteros) dat zo het 
slot en de eenheid va,."l de passage markeert. In die eerste 
wereld past de 'oude Adam'. Langs de weg der ontkenning roept 
vers 1 reeds een nieuwe Adam op, namel een nieuwe mensheid. 
Dat weer om te weten wat je zegt als je 'Jesus' zegt. 
Meer dan wondermens uit de geschiedenis, is hij (in 22:20) 
allereerst een figuur uit de bijbel, dus een te realiseren pro
gram en in te vullen met heel die opgeroepen nieuwheid. 'Kom, 
Heer Jesus' is dan vooral: kom, koninkrijk; kom, nieuwe mens
heid. Kortom, déze Jesus is meer komende dan gekomen. 

NAAR HET STRUCTURELE CENTRUM 

Met de ziener mee op weg, vergaat het ons als hemzelf: de 
komende nieuwheid-tekent zich gaandeweg scherper af, concentreert 

van land (hemel en aarde) tot hoofdstad. Zoals die daar 
op een berg (vers 10) in het vredige landschap, li ze 

eerder uit de hemel neergelaten dan van onderen af opgebouwd. 
In een derde moment ontwaren we in het hart van de stad het 
heil (tent) dat onze blik zó boeit dat al het overige erin 
schijnt op te gaan. 
De en de (omlijstende) plaats van 'ik zag' bewerken 
dat de twee omlijste thema's (land en stad) ineenvloeien als 
twee tastende benaderingen van eenzelfde realiteit, zoals 
'tent' weer de synthese van beide is: land en stad zi een en 
al tent, presentie Gods. Het ve,..,,k Zaa1°t de betekenis 
van het 
De gang van de tekst verraadt zich in de persoonlijke voornaam
woorden: kleine 'ik' (zag en zag en hoorde), grote ' 
(woont, wist af, spreekt) en, eindelijk, grote 'Ik' (maak 
nieuw, ben alpha omega, geef uit bron, ben vader). Deze klimax 
wordt ondersteund door 'van godswege' naar de nog anonieme 
'grote stem uit de troon' naar de persoonlijk sprekende God 
'die op de troon is gezeten'. 
In vers 5a komt de tekst voorlopig tot rust omdat het thema
woord 'nieuw' teruggrijpt op het begin. Het chiasme (abc//cba) 
ligt nu voor het grijpen: drie elementen van vers 1 (nieuw+ 
eerste/voorbij+ niet meer) komen in omgekeerde volgorde terug 
(vers 4 en 5a). Dat levert een literaire afbakening op waardoor 
5b en 6a gaan werken als een op het hoogtepunt verwijlend en 
het voorafgegane bevestigend intermezzo: de geziene en (on-) 
gehoorde woorden/dingen zijn zo waar omdat ze een onaantastbaar 
feit ('geschied') zijn voor het aanschijn van de God die, als 
omega, de nieuwe dingen niet minder in de hand heeft dan de 
eerste dingen die Hij, als alpha, schiep. Na dit intermezzo 
neemt 6b de draad weer op door de negatieve beschrijving van de 
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verbondszegen (vers 4) in een positieve vorm voort te zetten. 

NAAR HET INHOUDELIJKE CENTRUM 

In vers 1 krijgt het 'nieuwe landschap' een negatief geformu
leerde uitleg (het eerste voorbij, geen zee meer). In vers 2 
krijgt de 'nieuwe hoofdstad' een positief geformuleerde uitleg 
die al een voorspel is op vers 3: de Bruidegom ('haar man') 
leidt bruid binnen in tent om daar het verbond te 
vieren. 
Vanuit lb mag men 2b negatief aanvullen: 'want de eerste stad is 
voorbijgegaan en de tempel is er niet meer' (22a); juist zoals 
we lb al positief aanvulden uit het parallelle 2b. 
De bijbellezer is op de goede weg wanneer vragen bij hem opkomen. 
Het antwoord heef~ haast. Dat geldt vooral voor de hoofd
vraag: Wat zag hij nu eigenlijk? waarin bestaat dat nieuwe? Er 
zijn ook kleinere vragen. In Genesis zijn hemel en aarde en zee 
volkomen gelijkwaardig, alle drie even goed. Waarom dan geen zee 
meer? Verder: Waarom zag hij geen nieuwe tempel? waarom is de 
oude tent blijkbaar goed genoeg? 
De negatieve uitleg in vers 1 wordt aangevuld door vers 4 waar
van vers 8 pas de sleutel geeft: de veroorzakers van al dat leed 
dat die eerste (onze) wereld kenmerkt, zijn voorgoed uitgescha
keld. Ze zijn een uitbraaksel van die I zee' die, evenals water, 
wel vaker een ongunstige zin heeft. De zee is dan een chaos
macht, uit de afgrond waarvan, in Daniël, beestachtige gedrochten 
opkomen. Daarmee zijn de machten van deze wereld als onmenselijk 
getypeerd. Vers 1 zegt dus al: deze betekent het 
van alle onmense 
De positieve ui.tleg van vers 2 staat daarmee in contrast. Dit 
'daniëlische' contrast beheerst heel de Apokalyps; daarom kan de 
tekst hier met een half woord volstaan. 'Met de wolken des 
hemels kwam iemand gelijk een mensenzoon' aan wie het toning
schap over alle volken wordt gegeven (Dan 7:13v). Met die 
'mensenzoon' typeert Daniël 'de heiligen van de Allerhoogste' 
(vers 18,22,25,27) als degeneD. die, eindelijk, ware menselijk
heid op aarde realiseren. Dan zegt vers 2: deze nieWiJheid bete
kent de stad echte menselijkheid woont. Daarom daalt ze 
neer van de hemel, want ze bestaat bij de gratie van trouw aan 
de Heer en aan zijn (van de tent uitgaande; Jes 2:3b) Tora die 
een program van menselijkheid is. 

OP DE TWEESPRONG 

Onze tekst is het meest uitdrukkelijk in zijn meest negatieve 
partij. Vers 8 hoort erbij en vat, in spiegelbeeld, vers 1 tot 7 
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samen. Het beschrijft de ondergang van wie hardnekkig weigeren 
hun menselijke opdracht te vervullen: de uitbuiters, de onder
drukkers, die eigenbelang stelselmatig centraal stellen ten 
koste van andermans bestaansrecht. Dat is een houding die haar 
sacraal-ideologische bevestiging vindt in 'afgodendienst'. Zo 
beschrijft vers Sa in acht termen verbondsbreuk die 
tot de verbondsvloek van Sb. In acht termen, dat is, zeven plus 
één, want de achtste term (wegens de gevoelswaarde van het 
getal 8, onderstreept door de herhaling van het lidwoord en de 
toevoeging van 'al') vat de volheid van de zeven andere samen: 
kortom, alles wat 'pseudo' . Vandaar dat 'leugendader' de 
constante cl.ou is van dit soort opsommingen (21:27 en 22:15). 
De vloek rijmt op de zegen: deel (meros)//erfdeel (klèros), 
dood//leven, vuurpoel//waterbron. Mede door dit (contrast-)rijm 
ontstaan twee strofen, een lange (1-7) en een korte (8), waar
van elk, op haar eigen manier, heel het visioen verwoordt. 
Tegenover het eschaton van onheil staat een eschaton van heil 
(vers 1 en 2). Dit is bestemd voor 'wie overwint' (vers 7a, 
positief in te vullen vanuit vers 8), een uitdrukking die 
aanstekelijk werkt op de parallel 'wie dorst heeft' (6b); vul 
dus aan: 'naar gerechtigheid' (Jes 55:1-3). Een volledige 
verbondstekst derhalve, zoals zo dikwijls: trouw plus zegen 
(1-7), ontrouw plus vloek (8), beide eschatologisch geformu
leerd. Deze twee eschata staan niet gefixeerd op een hierna
maals, doelen ook niet op twee klassen van mensen (uitverkorenen 
en verworpenen), maar verhelderen de uitdagende keuze die 
kenmerkend is voor het geloofsbestaan: ze zijn een typering van 
wat onze aardse loopbaan ten goede of ten kwade kan 'tekenen' 
of 'verzegelen'. In de brieven aan de gemeente-engelen keert 
dit thema zevenmaal terug. 

VERHOUDING TUSSEN OUD EN NIEUW 

De tent hoort thuis in de woestijn. Ze is dan ook een ge 
creatie, juist als het woestijnverhaal zelf, daar dit de 
inspiratie onthult die Israëls land bewoonbaar houdt. In dat 
kader is de tent zuivere en kritische theologie over tempel: 
de tent drukt uit wat de tempel zou moeten zijn en vaak niet 
was (Jer 7; 2 Sam 7; Hand 7). Welnu, de nieuwe stad is tempel 
in pure vorm, God alles in allen (vers 22b), dus tent. Technisch 
gezegd: omdat de tent het protologische ontwerp is van de 
tempel, biedt zij daarvan tevens het eschatologische perspec
tief. 
De tent relativeert de l. Tegenover een massieve en domi-
nerende tempel is de tent een kwetsbaar en bewegelijk geval. Ze 
trekt mee met mensen en wordt aldus, na eerst het heiligdom van 
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de woestijngemeente geweest te zijn, het gelie:fde en onmisbare 
symbool van Gods presentie te midden van de Diasporagemeente. 
Het verhaal over beide gemeentes wil de messiaanse gemeente in 
ons vormen. 
De tent is er enkel ter beschutting van de heilige arke met het 
Tora-getuigenis en zo plek en piaats waar de Stem klinkt 
(Num 7:89; Exod 33:7-11). Zonder tempel maar mèt de Tora kan 
het Jodendom gaan waar geen weg is. Waar Tora geschiedt, dáár 
is God. Daarom is Jesus, het Lam als geslacht, de eigenlijke 
tempel, omdat in hem Gods Tora haar tent onder ons heeft op
geslagen ( vers 3 en 22-24; Joh 1: 14) : 'het woord van God' mondt 
uit in 'het getuigenis van Jesus' (1:2 en 9; 6:9; 12:17; 19:10 
slot) die bijgevolg de onthulling (apokalupsis) in persoon is 
van de verborgen binnenkant van onze zichtbare wereld (1:1). 
De opdracht is: de intentie van het eerste en oude te realise
ren. De Schrift gebruikt vaak zwart-witte taal: het nieuwe 
neemt de plaats in van het oude. Opgelet. Zoals de tent de tempel 
waarmaakt, zo is al het nieuwe te verstaan als de diepte-dimensie 
van het oude, dat is, van het nu bestaande. Het nieuwe heft het 
oude niet op, verwerpt het niet, maar brengt het integendeel 
tot zijn volle rendement (klassiek: gratia supponit et 
perficit naturam). Het visioen wijst de weg hoe de mens zijn 
'oude' bestaan vruchtbaar maken kan, zodat de gelovige met hart 
en ziel, in trouw en vertrouwen, zijn leven op aarde, zijn 
eigen huidige situatie, omhelzen kan. Het bewaarde verbond 
brengt ons aardse bestaan tot volle ontplooiing. Dat is de hele 
verbondszegen en de bijbelse hemel. 

ÉÉN SPIJS VOOR GASTHEER EN GASTEN (3:20) 

Het gaat hier om het hoo:fdgerecht van de verbondsmaaltijd. Onze 
tekst verloopt volgens twee cirkels die elkaar in het 'inter
mezzo' overlappen. Er zijn dus twee middelpunten. Dat zijn de 
twee 'verbondsformules' die hier tot één 'nieuw en eeuwig 
verbond' samenvloeien. Daar is, ten eerste, het sinattisehe of 
mozaische verbond (vers 3) tussen God en volk (Exod 24), hier 
'volken', konsekwenties van 'God met mensen' inplaats van 'met 
Israël' dat, krachtens zijn tekenwaarde, hier vervangen wordt 
door het betekende (significatum pro signo). Israël is immers 
steeds 'pars pro toto': het deel (Israël) staat voor het 
geheél (menscheid). 
Daar is, t.en tweede, het davidische verbond (7b) tussen God en 
koningshuis (2 Sam 7), exponent en bemiddelaar van de verbonds
zegen (nationaal heil). 
Drie dingen vallen op bij het vergelijken van de twee formules: 
a) van Hij naar Ik; b) van het gemeenschappelijke naar het 
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persoonlijke; c) het chiasme: volken I God Il God I zoon 
(ab//ba). 
Vanouds z1Jn de ontrechten niet alleen 'knecht' (zevenmaal in 
Jes 65) maar ook 'zoon', te beginnen met het slavenvolk (Exod. 
4:22). 
De spankracht van het visioen laat zich nu schematiseren in 
één groot inhoudeZijk chiasme (abcdcba, zodat element d centraal 
staat): 
a. trouw en heil voorgoed (1 en 2) 
b. volledig gerealiseerd verbond (Mozes: 3) 
c. verbondszegen (negatieve vorm: 4) 

d, betrouwbare trouw van de verbondsgod (5 en 6a) 
c. verbondszegen (positieve vorm: 6b en 7a) 
b. volledig gerealiseerd verbond (David: 7b) 
a. ontrouw en onheil voorgoed (8) 

Gerechtigheid woont onder mensen wanneer de sterkere voor de 
zwakkere instaat zodat die tot zijn recht komt; een recht dat 
hij zichzelf niet kan verschaffen. Onze wereld echter is gete
kend door onrecht, het recht van de sterkste. 
Als de Schriften, als dus mensen, op het idee zijn gekomen 'God' 
tot partijganger te maken van verdruk.ten en daarmee zijn Naam 
definiëren, dan is het omdat 'mens zijn op aarde' het levende 
boek is waaruit God valt af te lezen. Van die Zeeskwist is de 
Schrift het op Zange ervaring berustende ieerboek. 
Natuurlijk, 'de God van de filosofen' (Pascal) die in Zichzelf 
de totale grond is van zijn bestaan (ens a se), redt zich wel. 
Maar de bijbelse verbondsgod is nergens als Hij, als zijn Naam, 
niet door mensen gedaan wordt, want zo wordt Hij pas God-met
ons. 
Onze passage is, zo mogelijk nog intensiever, terug te vinden in 
Jesaja 65 waarin vers 17-19 de sleutel biedt van vers 13-16. 
Maar de kortste parallelplaats staat in 2 Petrus: 'Wij echter 
(midden in een tot ondergang gedoemde wereld), wij verwachten 
naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, Waar 
gerechtigheid woont' (3:13). Die verwachting is reëel bedoeld, 
moet dus gedaan worden. Dat is het behoud van onze wereld. Dat 
is het behoud van onze oude wereld, omdat zo in haar de nieuwe 
al gebeurt. 
Gerechtigheid is, in existentiële zin, Gods eigen leven. 
Gerechtigheid is de spijs waarmee Jesus zijn eenheid-in-leven
met~de-Vader voedt (Joh 4:34). Zó is hij knecht en zoon (Me 15: 
39=Lc 23:47). 
Gerechtigheid realiseert daarom Gods presentie te midden van 
mensen, zij realiseert het nieuwe in het oude, zij maakt het 
oude nieuw. Doordat mensen mens worden, dus mens-voor-mensen, 
wordt god God, dat is, God-voor-mensen. 
God komt pas tot zijn recht, waar de mens tot zijn recht komt. 
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Vier nieuwe kerkliederen 

Huub Oosterhuis 

LIED OM ZEGEN 

Dichtstbijzijnde onbekende 
naaste altijd hier nu 
onvoorspelbare naam 
zonder waarom mij ontmoet 
brood schaduw gevraagd 
beker water. 

Had ik jou als kind 
gekregen, ik zou je 
op mijn schouders dragen, 
was je mijn moeder vader 
kon ik je vleien veroveren 
tegenspreken. 

Zweetgeur bewijst je, 
daglicht prijst je aan. 
Ik heb je niet lief 
ik durf je niet haten 
ik laat je niet gaan 
voordat jij mij zegent. 

(Genesis 32) 
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LIED VAN DE WEG 

Zwierven uit. 
Werden veel, verwekten, 
zaaiden en oogsten en stierven. 
Overleefden de vloed. 
Waadden door zee en woestijn. 
Woonden. Werden verdreven. 
Zaaiden in tranen, 
keerden lachend en juichend, 
werden veel. En weer overmeesterd. 
Hingen aan kruisen. 
Werden in graven verzameld. 

Tot stof vergaan, 
uit stof der aarde opgestaan, 
ternauwernood bevrijden, 
staan wij, huiverend van morgenkou, 
weer op dezelfde overzijde 
en moeten een woestijn 
ten einde gaan. En horen noemen 
in één adem onze namen. 
En het licht, 
het eeuwige met vingertoppen, 
tekent onze gezichten. 
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LIED BIJ PSALM 1 

Staan in winterlicht twee bomen 
Stram gelaten kaal wanhopig. 

Horen zij de storm aankomen, 
sluit de een zijn oren, ogen, 
wordt een zwaluw in zijn dromen. 

Grijpt de ander met ziJn wortels 
in nog onderaardser donker 

naar nog dieper waterstromen. 
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LIED VAN ALLE DAGEN 

Nooit hoorden wij 
andere stemmen dan de onze. 
Nooit waren er handen die doen 
wat handen niet kunnen, 
nooit andere 
goddelozer mensen dan wij. 

Maar er was daglicht, 
alle dagen, wat ook gebeurde, 
alsof wij liepen 
over een onzichtbaar weefsel 
boven de afgrond gespannen, 
dat niet scheurde. 

Nooit werd iemand 
weggetild uit de tijd. 
Maar soms even 
wordt lijden opgeschort 
of dragen mensen het samen. 
Zo zouden wij moeten leven. 

(Rom. 8) 
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Twintig spreuken over de dood 

Franz Rosenzweig 

Wetenschappelijk na'Ul;)elijks verantwoord heb ik uit de geschrif~en 
van de joodse denker" theoloog en taalgeleerde Franz Rosenzweig 
(1886-1929) twintig korte teksten bijeengelezen en vertaald. In 
tegenstelling tot het werk van Martin Bv.her is van zijn vriend 
en mede-bijbelve1°tale1° nog nauwelijks iets in het nede1"la:nds 
verschenen. Alleen het speelse tractaat uit 1921 'Das Büchlein 
vom gesunden und kranken Menschenverstand'., door Rosenzweig 
overigens zelf niet voor publicatie vrijgegeven" kwam in 1967 
onder de titel 'Gebruik je versta:n,d' op de nederlandse markt en 
al snel daarna bij De Slegte" waar het nu ook niet meer te 
krijgen is. 
De hier voorgelegde selectie heeft slechts de bedoeling hongerig 
te maken naar meer. Met opzet heb ik de passages kort gehouden" 
daarin gesteund door het dikwijls aforistisch karakter van 
Rosenzweigs eigen wijze van schrijven. 'Het beste dat ik te 
zeggen heb" zou ik eigenlijk alleen in de vorm van anekdoten 
kunnen zeggen'., merkte hij zelf ooit op. 
De teksten gaan over de dood. Ze hadden ook over het wonder" het 
gebed" de taal" de tijd" de kunst" de openbaring of de bijbel 
kunnen gaan. Ik koos voor dit thema" omdat dáár het beginpunt 
van Rosenzweigs denken ligt. Met de dood als breekijzer ging 
hij in zijn hoofdwerk 'Der Stern der ErZösung' de westerse 
wijsbegeerte te lijf. En wat wellicht eerst nog theorie was" 
legde hij later met zijn eigen leven uit. De laats-te acht jaar 
van zijn korte leven was hij ongeneeslijk ziek. In 1922 raakte 
hij zo verlamd dat hij niet meer kon schrijven. Een jaar later 
werd hem ook het spreken onmogelijk. Via een apparaat kon hij 
alleen nog letters aanwijzen" waaruit zijn vrouw de woor•den 
raadde. Op die manier schreef hij verder: honderden byieven" 
korte essays" vertalingen en commentaren. Ook over de dood bleef 
hij vol bijbelse nuchterheid en wijze humor schrijven. Tegen 
prediker (4"3) staat hier een andere prediker op die zegt: 
niet-geboren-worden is niet het beste. 
Ik geef deze teksten graag in handen van K.H. Kroon" die zich 
tijdens een serie gesprekken over Israël in 1952 eens Ziet 
ontvallen" dat hij zich pas op zijn gemak begon te voelen" wan
neer over de hoogste dingen geestig gesproken kon worden. Bij 
deze twintig spreuken zal hij dat gevoel niet h.vijt raken. 

Piet Hoogeveen 
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1. De artsen moeten toch niet sterven, maar ik. Dus moet ik 
het ook weten. 

2. Pastores en artsen mogen de dood niet zo sentimenteel opvat
ten. Ze zijn immers begeleiders van de stervenden, niet 
omstanders. Sentimentaliteit is iets van omstanders. De 
stervende zelf is niet sentimenteel. 

3. Omdat ik maar steeds niet wilde sterven, hebben alle mensen 
die mij nastonden, op enkele uitzonderingen na, mij dood 
verklaard. In alle piëteit: zij bewaren een vriendelijke 
herinnering, bezoeken zelfs mijn graf, - maar wanneer men 
nog leeft, is dat allemaal onvoldoende. Natuurlijk neem ik 
het niemand kwalijk, want wie niet meer kan spreken is nu 
eenmaal dood. Kenmerkend voor de doden is het immers, dat 
ze wel toegesproken worden, maar niet antwoorden. Of alleen 
antwoorden hetgeen zij al eens gezegd hebben. 

4. Volgens mij komt het gewoon door mijn brute levensdrift en 
mijn onbeperkte gave om te genieten, dat ik niet denk aan 
zelfmoord, die de meesten in mijn situatie voor de beste 
oplossing houden. In ieder geval weet ik zeker: de zonde 
zou ik op mij nemen. Maar mijn leven beschouw ik nog steeds 
- laten we zeggen: als het op één na hoogste goed. Dat het 
voor mij niet het hoogste goed is, bespeur ik alleen aan de 
rust waarmee ik mijn einde tegemoet zie. 

5. Lieve moeder, heeft u dat ook, dat de dood van vader met de 
dag niet gewoner, maar juist onbegrijpelijker wordt? Dat men 
het in zekere zin als een groeiend 'onrecht' voelt, dat hij 
al weer een dag niet meer leeft? Hij had in het geheel geen 
bezit aan de overzijde van het leven; zijn levensvreugde 
was zo ongemengd en ongeremd, dat hij er nooit, al was het 
maar een ogenblik, genoeg van kreeg. Zo weet men niet, wat 
hij eigenlijk in de dood 'te zoeken heeft'. Men kan zich hem 
alleen levend voorstellen. En nu mag men dat niet, en zit 
men voor de onherroepelijkheid, voor dit niet-mogen. 

6. Er is niemand, van wie je kunt zeggen dat de dood hem niet 
van mij zou mogen scheiden. Dat gaat zeker op voor hen, van 
wie ik het niet zou kunnen verdragen, dat zij door het leven 
van mij gescheiden zouden zijn. 

7. Het graf is precies de plaats, die helemaal duidelijk maakt, 
dat de dode die voor mij nog levend is hier niet kan zijn. 
Want dan zou hij wel dood en meer dan dood zijn. 
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8. De joodse dichter Jehuda Halevi heeft het platonisme niet 
eerst nodig om te weten wat Jesaja (45,4) en de psalmist 
(103,14 en 139,1) geweten hebben en wat Jeremia (1,5) bij 
zijn roeping woord voor woord werd gezegd, namelijk dat God 
de mens reeds voor hij in het leven treedt, gekend en bemind 
heeft - de hebreeuwse taal drukt beide onvertaalbaar in één 
woord uit. Dit weten is een dragende grond van het menselijk 
leven. Het is zelfs meer dan de hoop op wat ons wacht voor
bij het graf; deze hoop immers rust alleen o.p dat weten, 
dat een zekerheid bezit, die zich zelf in het leven waar
maakt. Iedere geboortedag bevestigt die. 

9. Het 'hiernamaals' kon het christendom pas binnendringen, 
toen het zich in 'deze wereld' begon in te richten, dus 
vanaf de vierde eeuw. 

10. Van de dingen, die zich in het leven voltrekken, weten we 
iets. Van de dood weten we minder en meer, namelijk niets 
en alles. Alles, wat hij voor ons levenden is, niets wat 
hij voor ons gestorvenen zal zijn. 

ll. Het is waar, ieder verlies maakt ons meer vertrouwd met de 
eigen dood, maar niemand brengt hem mij dichterbij. Niemand 
zou in staat zijn mij uit het huis van het leven te werpen. 
Ondanks alle verliezen behoud ik altijd nog 'Mij', mij zelf 
met heel die onoverzichtelijke, telkens verrassende hoeveel
heid taken, waarmee iedere nieuwe dag mij opnieuw tegemoet 
kan komen. Juist omdat ieder verlies mij meer vertrouwd 
maakt met de dood, maakt het mij meer bereid voor het leven. 
Hoe minder ik bij machte ben de dood te vrezen, ja, hoe meer 
ik hem bemin, des te ongeremder kan ik leven. 

12. Het uitzicht op de dood is ons alleen geschonken, opdat we 
niet denken aan wat komt na het eerstkomende. Dat we in het 
eerstkomende moment kunnen sterven, beperkt onze blik tot 
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het eerstkomende. En we alleen te zien wat het eerst 
komt. Om de reëel ingetreden dood, niet de dood die ons te 
wachten staat, maar het reële tijdstip van de dood, waarmee 
jij als dwaas die kijkt naar wat komt na het eerstkomende 
zoveel te stellen hebt, bekommeren wij ons totaal niet en 
God evenmin. God is een God van levenden en niet de doden 
loven hem. De ingetreden dood is immers nooit het eerstko
mende ogenblik, maar altijd een ogenblik daarna. Eerst moet 
hij gewoon intreden. Zo staat hij voor mij, zo heeft God 
hem mij gegeven. Zo drijft hij mij het leven in en dwingt 
hij mij naar ieder eerstkomend ogenblik te kijken als een 



begin en niet te lamenteren over wat komt na het eerstkomen
de. 

13. Ervaring bederft (dat is ook de eigenlijke reden, waarom de 
dood niet mag worden afgeschaft). 

14. In de dood, in de vrees voor de dood, ontspringt al het 
kennen van het al. De filosofie verstout zich er toe om de 
angst van het aardse weg te werpen, en de dood zijn gif
angel, hades zijn pest-adem te ontnemen. Al wat sterft leeft 
in deze angst voor de dood. Iedere nieuwe geboorte voegt een 
nieuwe reden toe aan deze angst, omdat zij aan al wat sterft 
een sterveling toevoegt. Onophoudelijk baart de schoot van 
de onvermoeibare aarde nieuw leven, maar ieder valt in de 
handen van de dood, ieder wacht .in vrees en beven op de dag 
van zijn tocht naar de duisternis. De filosofie echter ont
kent deze angsten van de aarde. Zij sleurt ons over het graf, 
dat zich met iedere stap voor onze voeten opent. Wel laat 
zij het lichaam als prooi aan de afgrond, maar daarboven 
fladdert de ziel vrij weg. Dat de angst voor de dood niets 
weet van een dergelijke scheiding tussen lichaam en ziel, 
dat zij Ik, Ik, Ik brult en niets horen wil van het afwen
telen van de angst op louter een 'lièhaam', wat kan de 
filosofie dat schelen? 

15. De dood is het laatste. Hij voltooit de schepping - en 
sterk als de dood is de liefde. Dat is het enige, wat over 
de liefde gezegd, uit-gezegd, ver-teld kan worden. Al het 
andere kan niet 'over' haar gezegd 'worden', maar alleen 
door haar zelf gesproken. 

16. Wij ontwaken nooit voor ons zelf alleen. De liefde in ons 
maakt ook het dode buiten ons levend. Dat is immers pas het 
teken, dat zij echt is. 

17. Wie bemint, gelooft niet meer in de dood en alleen nog in 
de dood. 

18. De heidense god is niet dood, maar heer van de dood en 
stellig alleen van de dood, alleen van het niets. Alleen in 
het dodenrijk oefent dit godengezelschap zijn heerschappij 
uit. Anders heersen zij niet, maar leven zij. Maar als heren 
van het niets en alleen van het niets worden zij zelf tot 
nietsen. De goden van de heidenen zijn nietsen, roept de 
psalmist. Zij zijn niet dood, in de verste verte niet; 
daarvan getuigt het geloof van hun aabidders. 
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19. Van het leven is God de heer, maar hij is net zo min levend 
als dood. Of je nu, zoals vroeger, zegt dat hij 'leven 
heeft', of, zoals tegenwoordig, dat hij 'dood is', beide 
laten hetzelfde heidense vooroordeel zien. Alleen dat 
'noch-het-een-noch-het-ander' van dood en levend, alleen 
dat tere punt, waar leven en dood elkaar raken en samen
smelten, geeft de juiste omschrijving. God leeft niet en 
evenmin is hij dood, maar hij maakt het dode levend, hij 
- bemint. 

20. 'Wat denk je van de dood?' 
'Dat het een slecht symptoom is 
iets erover te denken'. 

(1: uitspraak opgetekend door E. Simon in 'Franz Rosenzweig, ein 
Buch des Gedenkens', Berlin, 1930, blz. 3?; 2: Franz Rosenzweig, 
Gesammelte Schriften Briefe und Tagebücher, Den Haag, 1979, 
blz. 848; 3: o.c. blz. 935; 4: o.c. blz. 922; 5: o.c. blz. 547; 
6: o.c. blz. 583; 7: o.c. blz. 573; 8: Franz Rosenzweig, Jehuda 
Halevi, zweiundneunzig Hymnen und Gedichte, Berlin, o.J., blz. 
198-199; 9: Briefe, blz. 1116; 10: Jehuda Halevi, blz. 207; 11: 
Briefe, blz. 528; 12: o.c. blz. 662; 13: o.c. blz. 337; 14: 
Franz Rosenzweig, Der Stern der Erlösung, Den Haag, 1976, begin; 
15: o.c. blz. 225; 16: Briefe, blz. 663; 1?: o.c. blz. 778; 18: 
Stern, blz. 425; 19: Stern, blz. 423; 20: Briefe, blz. ?4) 
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Avondgebed 

IN MANUS TUAS 

Huub Oosterhuis muziek: Luc Löwenthal 

In uw handen 
beveel ik mijn geest. 

Gij hebt ons bevrijd 
Gij zijt onze God 
onze waarheid. 

In uw handen 
beveel ik mijn geest. 

Ere de vader 
de zoon en de geest 

die was 
en die is 
en die komen zal 
komen 
komen bevrijden. 

In uw handen 
beveel ik mijn geest. 

vrije vertaling van het 
avondgebed in de 
Completen 'In manus tuas' 
- zie Liber Usuale 

189 



)_bo 
q 

~ ,.....-11? 
, , - . . -,- ,- -. . - . : ~ 

, . . - - . -,. 
' - ~ . ~ - -

t\o.n . 0(2r\ \:Q..-~ i,;;:, . 
~ Uw 

Il 
,u ~ .. ' r 

r n 

I" 

~l.k:. r'.'.'.1 ,..., 
_. 

-. - r r , - r r - . . 
-· - . . . -' ,,, . - - ~ 

CLJ-l ! -. 
' 

Il - + ~ 
.,,. ~ ~ -·- -~ - - - ·- r 

~= , - r . ~ r - ~ , 
-'- r - . . 

~ _,_ 
1 1 1 1 

190 



I 

~
\ 

191 



( 

..,,.A - 1='- - -- - - - - _,.. ~~ ....... - - - -- - - • 1p.· 

192 



Inhoud 

Redaktie 
Ten geleide 

Kees Kok 
Kleijs Kroon, schets van een onomstotelijke dominee 

Jan van KiZsdonk 
Dwarsligger 

Huub Oosterhuis 
Over de heilige geest 

Jan ter Schegget 
Foto Kleijs Kroon 

Bert ter Schegget 
De menselijke conditie 

Ton van der Stap 
Spreken met gezag 

Rob CroUhJe Z 
Een Paasgroet voor Kleijs Kroon 

Rudie van Roon 
De oudwijfse fabelen, verwerp ze! 

Henk Wijngaarden 
Leren lezen 

Ton Veerkamp 
Paulus in Duitsland 

Pius Drijvers 
De Qohelet-vertaling 

Kees van Duin 
Doperse trekken van Kleijs Kroon 

Wim AZings 
Kleijs Kroon als pastor 

Hackie Hildering 
De kwestie Indonesia Merdeka, 
bezien vanuit het 'Hersteld Verband' 

Theun de Vries 
'Ketters' 

Dick Boer 
'Van onder af, niet van boven'; 
een andere kijk op de doorbraak 

1 

2 

9 

10 

11 

12 

18 

22 

27 

31 

35 

41 

45 

49 

55 

59 

62 

193 



Rinse Reeling BroWJJer 
Anti-anticommunisme in de dogmatiek 
over Hanfried Müller 

Henk de Nie 
Kleijs Kroon en Israël 

Wout van der Spek 
'Tenach en evangelie' na Kleijs Kroon 

Willem Zuidema 
'De strengste proef' of 'de toekomst van het gesprek 
Kerk & Israël' 

Hans-Werner Bartsch 

66 

74 

76 

82 

Der wachsende Antijudaismus in den Evangelienhandschriften 88 

Rochus Zuurmond 
&~ti~semitisme in het 'Nieuwe Testament'? 

K.A.D. Smelik 
Het anti-judaisme van Johannes Chrysostomus 

Herman Verbeek 
Een verlangen naar herziening 

W.G. Overbosch 
De omgang met TeNaCH in de liturgie 

J.M.Ph. Uitman 
Kleijs Kroon en de kunst 

Karel Ey kman 
Hoorspelletjes; het leven van Jesus voor kinderen 
herverteld 

Rudolf Boon 

93 

100 

103 

107 

112 

115 

De eerste in de Nederlanden gedrukte hebreeuwse uitgaven 120 

Herman Wiersinga 
Zonde in de tweede macht 123 

Tamis Wever 
Irreguliere exegese en het Oude Testament; 
politieke signalen in Genesis 1,1-2,4a 

Frans Breukelman 
'Het nee terwille van het ja'; 
over Genesis 2:16,17 en 3:1-4 

Karel Deurloo 
Heidendom in de joods-christelijke traditie 

194 

130 

135 

139 



Wi i Zem Ba:rnard 
Over psalm 119 143 

Alex van Heusden 
De verhouding Tenach en evangelie; over Marcus 1,1-15 147 

Jan van Kilsdonk 
Wie is mijn moeder, wie mijn broeders? (Marcus 3:33) 

Wim de Leeuw 
Wil je gezond worden?; over Johannes 5,1-18 

Ben Herne 
En op de Sabbat rustten zij volgens het gebod; 
over Lucas 23,56 

Tom Naastepad 
Gedoopt voor de doden; over 1 Korinthiërs 15:29 

Han Renckens 
Als God eens waar was; over Apokalyps 21 

Huub Oosterhuis 
Vier nieuwe kerkliederen 

Franz Rosenzweig 
Twintig spreuken over de dood, 
vertaald en ingeleid door Hoogeveen 

Huub ; muziek: Luc Löwenthal 
Avondgebed; 'In manus tuas' 

Inhoud 

Mededelingen 

153 

160 

165 

169 

173 

180 

184 

189 

193 

19S 

195 



Mededelingen 

De laatste aflevering van deze jaargang van Werkschrift 
zal verschijnen in juni. 

- Mocht U nog geen gebruik hebben gemaakt van de in het 
vorige nummer van Werkschrift bijgesloten acceptgiro
kaart ter voldoening van het abonnementsgeld, wilt U 
dat dan zo spoedig mogelijk doen? 

- PINKSTEREN 

De afleveringen 6+7 van de eerste jaargang (1980/1981), 
samen 128 pagina's, zijn nu verkrijgbaar voor 
f 15,00 (incl. porti). 
Uit de inhoud: een tweedelig artikel van G.Jankovsky, 
over Handelingen 2:1-40, een In Memoriam voor Gabriël 
Smit door Huub Oosterhuis, Richtlijnen voor bijbellezing 

van Han Renckens. 

Bestellen door overmaking van het desbetreffende bedrag 
op ons gironummer (zie Colofon), onder vermelding van: 
"Pinksteren". 
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In mei verschijnt ook een speciale aflevering 
van ELTHETO, bevattende interviews met en 
artikelen van Kleijs Kroon. 
Te bestellen bij de NCSV, 
Woudenbergseweg 54, 
3707 HX Zeist (tel 03439- 1226) 
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