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1. TER INLEIDING 
 
  
Een van de aardigste kanten van een periode studieverlof, is, naast het genot van een 
min of meer agenda- en horlogevrij leven, het feit dat je een paar dikke, moeilijk 
aandoende boeken kunt lezen, je aantekeningen maken en dat dan zó doen, dat je na 
afloop denkt: 'Als ik er nu tentamen in zou moeten doen, zat er wel een zeventje, 
misschien zelfs wel een acht in!' En het allerleukste is dan natuurlijk dat je dat 
tentamen níet hoeft af te leggen. Je mag het in alle vrijheid in je opnemen, en je hoeft 
niet direct gericht te zijn op het nut ervan. Je hoeft je niet af te vragen hoe je het in het 
komende seizoen productief kunt maken in je preken, leerhuizen en gespreksgroepen. 
Als het zo tussendoor wél direct aangewend kan worden, is het meegenomen. 
 
Voor u ligt (als u de uitgeprinte versie hebt) of staat (als u 't op de website van onze 
gemeente ziet) een verslag van mijn studieverlof. Nou ja, verslag. Meer neerslag.  
Twee maanden studieverlof betekenen in mijn geval dus: lezen. Bijlezen en soms 
herlezen. En bij alles wat gelezen wordt aantekeningen maken. Niet direct gericht op 
het nut. 
Er zitten dingen tussen het gelezene, die nog een incubatietijd nodig hebben. Dat is 
maar goed ook, want wat ik hierbij aanbied, is al veel leesvoer. 
Dat wil zeggen: het lijkt veel, maar de trouwe lezers van PS kennen enkele gedeelten 
al. De hoofdstukjes 4, 5 en 9 hebben al (min of meer) in het kerkblad gestaan, evenals 
de openingszinnen van deze inleiding. En mochten er zich onder de lezers abonnees 
bevinden op de prachtige bijbels-theologische en dogmatische serie Om het levende 

woord, dan kan het stuk over de heilige geest hun bekend voorkomen, want dat stond, 
uitvoeriger dan hier, in deel 16, Die gesproken heeft door de profeten, Kampen 2006. 
 
In het werk van de regelmatig geciteerde Hermann Cohen had ik me al eens verdiept, 
maar nog niet eerder zo uitbundig. Veel van wat hij schrijft over de bijbelse betekenis 
van items die het in de christelijk kerk tot dogma hebben geschopt, is ook al eerder, 
o.a. in cursussen voor Toerusting & Vorming aan de orde geweest. Dat ik Cohen hier 
af en toe als kroongetuige opvoer, heeft misschien een nou-hoor-je-'t-ook-eens-van-
een-ander-effect. Maar het is wel zo. Nou hoort u het ook eens van een ander. 
Zo hier en daar klinkt het wat ongezoutener en onomwondener dan in bijvoorbeeld de 
preken. Die vragen om een andere toon, omdat de toehoorders zich niet of nauwelijks 
kunnen verweren tijdens een dienst. Zelfs de hier aangeroerde onderwerpen kunnen 
daar niet zo rechtstreeks behandeld worden, omdat er reactie en discussie over 
mogelijk moet zijn. Ik zeg daar in het tweede hoofdstuk nog wat over. 
 
Wat ik schrijf, wordt niet ex cathedra gesproken. Waar het roept om weerwoorden, 
hoop ik dat ik die ook te horen krijg. Liefst wel met inachtneming van wat de oude 
Amerikaanse blueszanger Mississippi John Hurt in 1928 zong. Dit hoorde ik op de 
cd-speler, toen ik in het weekend van 8 en 9 november 2008 het leeuwendeel van 
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mijn verslag schreef; het is me uit het hart gegrepen, niet alleen omdat ik me door de 
eerste regel mooi ingedekt weet tegen zware kritiek, maar vooral omdat de laatste 
regel uitkomt waar ik met al mijn theologie en pastoraat graag zou wíllen uitkomen: 
 

If you don't like your preacher 

don't you carry his name abroad 

blessed be the name of the Lord 

take him to your bosom  

and carry him to God 

blessed be the name of the Lord 
 
 
 
Sneek/Wierum, november 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op de voorkant staat een tekening naar een schilderij van Giovanni Paolo Panini. De 
basiliek van St Paulus buiten de muren, in Rome, werd gebouwd in de IVe eeuw en 
verwoest bij de brand van 1823. Een immens grote kerk met bijna onzichtbaar kleine 
mensjes. Zo waren de verhoudingen. 
 
Het motto van het verslag is de slotzin van het gedicht Woord van Gerrit Achterberg 
uit de bundel Eiland der ziel. 
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2. KETTERGEKNETTER 
 
 
DE KERK EN DE KETTERIJ 
 
Eind 1960, kort voor zijn aftreden, hield president Eisenhower een toespraak waarin 
hij zich kritisch uitliet over wat hij aanduidde als het militair-industrieel complex. Die 
term viel toen voor het eerst, en al was het zeer de moeite waard te horen wat de oud-
generaal en ex-president daarover te zeggen had, hij kwam er natuurlijk een beetje 
laat mee. Als staatshoofd acht jaar lang de kans gehad het kwaad te keren, 
veranderingen in gang te zetten, en dan bij het scheiden van de markt nog even tekeer 
gaan. 
Zo voel ik me ook een beetje. Jarenlang de kans gehad om alles te zeggen, en nu het 
eind van het predikantschap in zicht komt nog even flink uit de hoek komen. In de 
preken heb ik ook wel aangeroerd wat hier volgt, maar voorzichtiger omdat de 
mensen die het aanhoren het ook mee moeten kunnen maken. En omdat de 
gemeenteleden tijdens preken niet rechtstreeks kunnen reageren. Dat vraagt van de 
kant van de voorganger dan ook om datgene wat gezegd wil worden, met 
behoedzaamheid te formuleren. Tijdens leerhuisavonden of in gesprekken kan er 
rechtstreeks gereageerd worden en op wat geschreven staat in zekere zin ook. Of 
komt mijn behoedzaamheid niet alleen uit pastorale overwegingen voort, maar ben ik 
bang om mensen tegen me in het harnas te jagen?  
Ik heb nu in elk geval de behoefte om de dingen die al langer met me meegaan in het 
geloof, ook in mijn eigen wijze van geloven, nog eens te zeggen, nu niet voorzichtig 
om niet op iemands ziel te trappen, maar onomwondener. Waar ik altijd al 
vraagtekens bij gezet heb, komt hier als het ware met een uitroepteken: de ketterijen 
van de kerk. 
 
Ketterij is een zwaar woord. Wie in strijd sprak of handelde met de 'als rechtzinnig 
gehuldigde geloofsleer' (Van Dale) van de kerk pleegde ketterij. In de tijd dat het 
woord ketterij in zwang was, was het meestal de kerk van Rome die er afwijkende 
meningen mee veroordeelde. 
Wie de bronnen van dat geloof nauwkeurig raadpleegt, de boeken die samen de bijbel 
vormen, komt tot de ontdekking dat de als rechtzinnig gehuldigde geloofsleer 
helemaal niet zo rechtzinnig was/is, en op een aantal kardinale punten zozeer afwijkt 
van wat er staat, dat hier het woord ketterij past.  
 
'Ketter' is afgeleid van het Griekse katharos, dat 'rein' betekent. In de dertiende eeuw 
was er in Frankrijk een secte die zich katharen noemde. Het andere woord voor 
dwaalleer is haeresie, van het Griekse hairesis, dat 'inname, keuze, voorkeur' 
betekent. Die woorden hebben dus een nobele herkomst. De ketters kunnen 
tegenwoordig op sympathie rekenen. Ze hebben zich verzet, met inzet van hun leven, 
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tegen een oppermachtige kerk: een totalitair bestuursapparaat, bezield van een 
pathologische wil om alle gelovigen wereldwijd exact hetzelfde te laten geloven, met 
dwang en terreur als uiterste middelen. Wat nu bij ons heilig is, de eigen keuze, een 
weloverwogen ingenomen standpunt, dat gold toen per definitie als afwijking van het 
toegestane denken.  
Wij hebben die tijd, althans dat hopen we, achter ons gelaten, tenminste in het 
grootste deel van de christenheid. Je bent niet meer zo gauw ketters als vroeger, en 
wie het wel is, weet zich geruggesteund door sympathie voor de Einzelgänger, de 
originele geest die niet zomaar gelooft wat iedereen gelooft. Iedere ketter wordt zijn 
letter gegund, en alleen wie nog rookt als een ketter kan rekenen op iets wat in de 
doorgeslagen antirookstrijd van onze dagen doet denken aan de vervolgingen van 
vroeger. 
 
 
DE KETTERIJ VAN DE KERK 
 
Het woord ketter mag dan niet meer negatief klinken, tegen een kerk die er 
eeuwenlang mensen mee heeft afgedankt en vervolgd, is het zinvol het toch te 
gebruiken als ze zich laat betrappen op een aantal ketterse leerstellingen. 
 
Ho! 
Slaan we nu niet door? Doen we, met het aanwenden van dat woord, niet hetzelfde als 
de kerk vroeger? Waarom laten we het niet voor wat het is? Gun iedereen toch zijn 
eigen wijze van geloven. Waarom anderen verketteren met je geknetter van woorden? 
Daar is wat voor te zeggen. Zolang het tussen individuele gelovigen gaat, is het ieder 
gegund te geloven wat hij of zij wil. Maar zolang de kerk dat als organisatie niet ook 
doet, zolang er nog een algemene christelijke leer wordt aangehangen, in al haar 
onderafdelingen van Grieks-orthodoxe tot hersteld hervormde kerken, moet die leer 
dan ook wel ongeveer deugen. 
Ongevéér. Want iedereen moet vooral naar eigen voorkeur (hairesis) daar kunnen 
kerken waar het hem of haar het best bevalt. Iedereen moet maar geloven wat hij of 
zij voor plausibel, aanbiddelijk en/of wenselijk houdt. 
Een organisatie echter, met belijdenissen die nog steeds min of meer als voorwaarden 
gelden om erbij te mogen horen, dient die voorwaarden dan wel te baseren op een 
betrouwbare ondergrond. Er zijn dogma's, in de loop der eeuwen aan het christelijk 
geloof aangekoekt, die in strijd zijn met het oudste geloofsgetuigenis, dat wij in de 
boeken van de bijbel bezitten. 
Het lijkt me nuttig dat de kerk die dwalingen verwijdert.  
 
Het gaat hier en in het vervolg niet om allerlei bij elkaar geplukte eigenaardigheden 
die hier en daar en overal in de kerken gekoesterd worden. Natuurlijk zou je zonder al 
te veel moeite een heel scala van zaken kunnen opsommen die meer te maken hebben 
met bijgeloof, dat afwisselend onschuldig en kwalijk is. Je kunt hier denken aan het 
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gebedsleven, dat soms wel erg op de voorspoed van de individuele gelovige of de 
eigen kerkgemeenschap is gericht. Of aan de wijze waarop de feesten van de kerk 
zich hebben vermengd met locale folklores. Maar dat laten we voor wat het is. Het 
gaat ons om wezenlijke zaken, die de kerk ten onrechte op haar repertoire heeft staan.  
Mag je dan opeens allerlei dingen niet meer geloven?  
Natuurlijk wel, je gaat je gang maar.  
Moeten we het ineens allemaal anders zien?  
Welnee, je moet niets. Maar 'de kerk' moet de gewetens van haar leden ook niet 
binden door in haar grondregels dingen te laten staan die bijbels gezien niet houdbaar 
zijn. 
 
Bijvoorbeeld: 
 
- Jezus is de Zoon van God. 
- Hij is gestorven voor onze zonden. 
- De heilige Geest is de derde persoon van de Drie-eenheid. 
- God is almachtig. 
- Mensen zijn het product van de erfzonde.  
- De bijbel is een geschiedenisboek. 
- De bijbelteksten zijn letterlijk te nemen. 
 
Vanwege het aantal zouden we hier ook kunnen spreken van de zeven hoofdzonden 
van de kerk. Maar misschien heb ik er nog een fiks aantal over het hoofd gezien. Dus 
we houden het maar bij de ketterijen van de kerk. Een aantal van deze ketterij 
genoemde onbijbelsheden komt voor uit de neiging van het officiële christendom om 
de eigen leer, de eigen traditie, voor de ware godsdienst te houden. De eigenzinnige 
denker Constantin Brunner merkt op dat de Farizeeërs ten tijde van Jezus hetzelfde 
doen als het Talmudjodendom erna en de Roomskatholieke kerk nog later, namelijk 
de eigen traditie voor de ware godsdienst houden. Daar gaat dan, als het moet, alle 
openbaring, van de Sinaï tot en met Jezus, voor aan de kant.  
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3. DE ZOON VAN GOD 
 
 
OUDERSCHAP ALS ONTFERMING 
 
In veel tv-series kun je ons gebruik van het woord 'zoon' terugvinden. Om de zoveel 
afleveringen komt er weer eens een nieuwe soapster-in-spe in beeld, die de 'echte 
zoon' blijkt te zijn van een ooit vreemd gegane vader. Dat is dan een heel punt. Het 
speelde ook belangrijke rol in het boek van Karel Glastra van Loon, De passievrucht. 
Dat had als moraal: je bent eigenlijk alleen maar écht de vader, als je het kind zelf 
verwekt hebt. 
Onder 'zoon' verstaan wij dus: een lijfelijke nakomeling van het mannelijk geslacht. 
Alex is de zoon van John. De zonen van Alex zijn Nils en Gideon. Dat is het. Meer 
soorten hebben we niet.  
Dat is een heel ander gebruik van het woord dan in de bijbel, waar het weidser kan 
gelden voor iedereen die 'behoort bij': Abraham noemt zijn knecht 'de zoon van mijn 
huis'. Van Jagersma hebben we o.a. geleerd dat de priesters 'zonen van Aäron' heten, 
ook al gaat het over de priesters van eeuwen later 1. En je vader en moeder, dat zijn 
niet zonder meer de wezens via wier DNA jij kunt aantonen dat het je 'echte' ouders 
zijn. Bijbels gesproken zijn de echte ouders degenen die zich over het kind 
ontfermen, het liefhebben. 
 
In deze geest noemt God in Psalm 2 zijn volk 'mijn zoon'. En in deze zelfde zin wordt 
Jezus 'zoon van God' genoemd. Hij hoort, door zijn handel en wandel, bij God. Zoals 
hij ook bij de mensen hoort: 'mensenzoon' is zijn eigen steevaste aanduiding.  
De kerk heeft de bijbelse waarheid geweld aangedaan door deze wijze van spreken 
letterlijk te nemen in de zeer beperkte zin waarmee wij over 'zonen' spreken. 
Want natuurlijk is die bijbelse opvatting over zonen (en de dochters horen daar ook 
bij) veel heilzamer dan de onze. Je kinderen zijn je kinderen niet, werd wel eens in 
doopdiensten voorgelezen uit De Profeet van Kahlil Gibran, waarmee bedoeld werd 
dat ouders geen eigendomsrecht op hun kroost hebben. Daar moet je aan toevoegen: 
tevens zijn je kinderen méér dan alleen maar jouw kinderen. Ze behoren ook bij 
anderen, overal waar ze welkom zijn, verzorgd en geëerd worden. Als ze opgroeien 
worden ze ook zonen en dochters van de mensen die invloed op ze hebben. Ze 
worden producten van hun leermeesters (zoals ik het product ben van Breukelman en 
Barnard).  
Dít productiedenken (en geen ander) is in de bijbel terug te vinden in 
'zoon/dochter/kind van'. 'Kind' is trouwens in verreweg de meeste gevallen de beste 

                                                 
1
 H. Jagersma, De onbekende rijkdom van de bijbel, Vught 2007, 49-50.  
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weergave van het Hebreeuwse ben. En dan dus met dezelfde strekking waarmee wij 
spreken van een kind van zijn tijd of het kind van de rekening. 
 
 
KINDEREN GODS 
 
Jezus is zoon van God omdat hij met God gaat, naar God hoort. Omdat hij náár Hem 
hoort, hoort hij bíj Hem. Zozeer dat je in Jezus' woorden en wonderen - God zelf kunt 
zien. Als het ware. Nog nooit, zeggen de mensen die hem hebben meegemaakt, is 
God zó dichtbij ons gekomen als in deze mens. Ze proberen dat in hun verhalen over 
hem duidelijk te maken door te zeggen: deze is uit God geboren, 'de geest van de 
Heilige kwam over Maria'. Dat doen ze niet om een absolute uitzonderingspositie 
voor hun godenzoon te creëren. Het lijkt me waarschijnlijker dat ze hiermee zeggen 
hoe íeder mens geboren wordt: 'niet uit de wil van het vlees, niet uit de wil eens mans' 
(Johannes 1), maar uit God. De boodschap daarvan is dat jij en ik er niet zijn omdat 
onze ouders een kind wilden nemen (of alleen elkáár wilden nemen en per ongeluk 
aan het bevruchten cq. bevrucht-raken sloegen), maar dat wij er zijn omdat God ons, 
onze komst in de wereld gewild heeft. Dat is ook in de lijn van wat Paulus schrijft in 
de Romeinenbrief (8:14): 'Allen die door de geest Gods geleid worden zijn zonen 
Gods.' En Johannes 1:12: 'Allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht 
gegeven om kinderen Gods te worden'. 
 
Tegen die goddelijke kijk op de mens in, ging de kerk als criterium voor het ware 
geloof 'Jezus is de zoon van God' roepen, en dit als belijdenis van haar lidmaten 
eisen. Af en toe wordt het nog wel eens als maatstaf gebruikt. Want mensen roepen 
niet alleen graag waarheden als koeien uit, ze roepen anderen ook graag ter 
verantwoording. Een mevrouw wees naar mij met priemende vinger en snerpte: 
'Gelooft u dat Jezus waarlijk de Zoon van God is!?' 
Hoe moet je daar op ingaan? Want geloven is een intieme zaak, over wezenlijke 
dingen, zieleroerselen. Dus er is alleen een echt antwoord mogelijk als je elkaar echt 
kent, kunt vertrouwen. Als je vrienden en vriendinnen bent van elkaar, 'broeders en 
zusters', als je het samen avond en nacht hebt zien worden en weer ochtend, als je 
samen verwonderd hebt gestaan bij de geboorte van een kind, als je boos en verdrietig 
bent geweest om de dood van iemand van wie je samen hebt gehouden, - dan kan je 
het antwoord van de ander op een geloofsvraag begrijpen. Anders is het geen 
antwoord op geen vraag. 
Ik heb wel iets van een reactie proberen te geven. Maar als zo vaak viel me pas thuis 
in wat ik had moeten zeggen. Ik had níets moeten zeggen. Een stilte laten vallen. Net 
zolang tot zij had gezegd: 'U geeft geen antwoord.' En dan had ik kunnen zeggen: 'U 
hebt ook niets gevraagd.' 
 
Tegen de mensen met wie wél je in vertrouwelijkheid kunt spreken over de intieme 
zaken van het geloof, luidt het antwoord: 'Nee, ik wil niet langer zeggen dat Jezus de 
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zoon van God is, omdat wij dat woordje 'zoon' beperkt hebben tot DNA-bewijzen, 
platte letterlijkheid. Ik kan aan die uitdrukking nog wel een inhoud geven, zie het 
bovenstaande, maar zo platweg in onze begrippen en vaste betekenissen uitgedrukt is 
Jezus niet dé zoon van God.' 
 
En een kerk die dit toch in zijn letterlijke, eenduidige en eenkennige betekenis belijdt, 
staat op gespannen voet met de bijbelse verkondiging. 
 
P.S. 'De zónen Gods! Dat is een wezenlijke bijbelse notie!' riep een aantal mannen 
toen er vrouwen vroegen of een stuk of wat liederen in het Liedboek niet eens gekuist 
konden worden op hun eenzijdig mannelijke beeldspraak. Dat kon dus niet. Maar of 
het nu van die mannen mag of niet, veel mensen zingen aan het slot van Gezang 477: 
'...dat wij Gods kindren zijn, halleluja'. Ik kijk tijdens het zingen wel eens de 
gemeente in. Dan zie ik wel eens mensen hun mond houden als er regels zijn waarin 
ze zich per se niet kunnen vinden. Zo kun je 't oplossen. Maar toen ik bij 'Geest van 
hierboven' geheel geëmancipeerd de wezenlijke bijbelse notie 'Gods zonen' verving 
door de even bijbelse notie 'Gods kindren', zag ik een vrouw zingen: 'dat wij Gods 
meisjes zijn, halleluja'. Daar was ik jaloers op. Want dat zal ik nooit kunnen zingen 
en het lijkt me nu juist zo prachtig om meisjes van God te zijn! 
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4. GESTORVEN VOOR ONZE ZONDEN 
 
 
De Duits-joodse filosoof Hermann Cohen (1842-1918) had al een eerbiedwaardige en 
hooggeleerde carrière achter zich, toen hij zich aan het eind van zijn leven meer en 
meer toewendde naar zijn bakermat, het jodendom. 
Zijn laatste boek, kort na zijn dood verschenen, is even scherpzinnig als helder 
geschreven, en in zijn bijbelse waarnemingen uitdagend ten opzichte van het 
christendom. Het heet Religion der Vernunft aus den Quellen des Judentums. Cohen 
wendt al zijn Vernunft, rede, verstand aan om uit de bronnen van het jodendom 
datgene aan het licht te brengen wat de essentie is van het geloven in één God, die 
van Israëls bevrijding. 
 
 

                                    
 
         Hermann Cohen 

 
 
DE MESSIAS EN DE MENSELIJKE SCHULD 
 
Als Cohen spreekt over het begrip 'Messias' in het jodendom, is hij heel uitgesproken 
in de vaststelling dat de bijbel als volgt over onze menselijke schuld spreekt. Die 
schuld is van óns. Daar kunnen we alleen zelf wat aan doen. Wij dragen zelf onze 
schuld, en als het kan, kunnen we de reden tot schuld wegnemen (bijv. door het weer 
goed te maken met een ander). Dan kan die ander ons vergeven en kunnen we ook 
onszelf vergeven.  
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Als dat niet kan, omdat de schuld niet iets concreets is, of als hij niet direct en 
simpelweg gedelgd kan worden, wordt het een zaak tussen God en ons. Een mens kan 
boete doen, maar ook dat is iets wat hij zélf doet. Dat wordt niet opgelegd van 
buitenaf, door een priester of een andere goochelaar, dat neemt hij op zich omdat hij 
vindt dat hij dat moet doen 
Behalve de direct betrokken naaste en wijzelf, is de enige instantie die ons vergeven 
kan, God. Dat is wat er in de verhalen en geboden van de bijbel verkondigd wordt. 
 
 
DE MESSIAS EN HET LIJDEN 
 
Eerst, schrijft Cohen, bijvoorbeeld bij Jesaja, is de Messias nog niet één persoon, 
maar wordt er het volk, de 'rest Israëls' mee aangeduid. Later wordt het wel 
gepersonifieerd, maar niet kinderachtig in de zin van 'wie zou het zijn en hoe ziet-ie 
eruit?' Het is meer een ideaal mensbeeld wat getekend wordt in de gestalte van de 
Messias. Pas gaandeweg ontstond de overtuiging dat de Messias het was die het 
lijden van het volk zou (mee)dragen. Hij neemt dat lijden op zijn schouders, zoals 
Atlas de wereldbol draagt. 
Ze noemen dat in de theologie de plaatsvervangingsgedachte, maar het lijkt eerder 
een daad van solidariteit. Niemand kan het lijden van anderen overnemen, behalve in 
een doodenkele oorlogs- of geweldssituatie (in de baan van de kogel springen, jezelf 
laten opblazen om anderen te sparen).  
De knecht des Heren is dus iemand die deel heeft aan het lijden van het volk, die in 
dat lijden ook overeind blijft (of weer overeind weet te krabbelen) en die zo alle 
anderen moed en hoop geeft in hún lijden. 
 
De christelijke leer heeft van de knecht des Heren een plaatsvervanger in de schuld 
gemaakt. Niet deelgenoot in het lijden. Naar het joodse besef neemt hij zijn plaats in 
tussen de lijdenden, hij is lotgenoot in het lijden. Als plaatsvervanger van de schuld 
draagt hij bij de christenen alle zonden weg. 
Cohen zegt dat dat niet kan. 'De schuld kan alleen God op zich nemen. Dit is de liefde 
van zijn gerechtigheid. De mens kan van zijn schuldbewustzijn niet door een ander 
ontlast worden. God kan ons vergeven en dat doet Hij ook van harte. Dat is zijn 
specialiteit.'  
Je ziet dan ook, zegt hij terecht, dat de Christus in het christendom tot God wordt. 
Dan is het heel wat anders geworden dan bij het jodendom: het ideaalbeeld van de 
mens. 
 
Je zou er joods van worden. Maar dat hoeft niet per se. Als we vaststellen dat de 
christelijke leer zich verschrikkelijk vergist heeft, hoeven we ons alleen maar af te 
keren van de vergissing en ons toe te wenden naar hoe het eigenlijk is. We moeten 
leren meer bijbels te geloven en minder kerkelijk-dogmatisch, waar die twee strijdig 
met elkaar zijn. 



 
 

13 

Dus als we aan Jezus denken, laat hij dan niet meer de afstandelijke goddelijke figuur 
zijn die onze schulden draagt, die 'voor onze zonden gestorven is', maar die ons 
menselijk lijden tot het eind toe meegedragen heeft, die daar deel aan heeft gehad. 
Omdat hij niets meer of minder wilde zijn dan - mens, mensenkind. En precies daarin 
op God leek. Echt een kind van zijn Vader! 
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5. STEEDS JOODSER? 
 
 
JOODS 
 
Hermann Cohen was de joodse leermeester van Franz Rosenzweig, eveneens een 
joodse geleerde in het Duitsland van de eerste helft van de 20e eeuw. 
'Het wordt wel steeds joodser bij jou,' zei iemand.  
Wat is dat, joods? Dat weet niemand goed te definiëren. Je kunt erbij denken aan 
milde zelfspot of juist aan Israëlische politici en fanatieke westoever-kolonisten met 
pijpekrulletjes zonder de gave van de zelfrelativering. Maar ook aan Albert Einstein, 
Franz Kafka, Karl Marx, of de mensen aan wie ik mijn kennelijk steeds joodsere 
geluid dank. Behalve Cohen en Rosenzweig zijn daar Amos Oz, Elie Wiesel, Martin 
Buber, Abel Herzberg en Harold Kushner, om het bij degenen te houden bij wie ik 
het meest te rade ga. 
Gaat die interesse voor de joodse wereld niet ten koste van het eigene, het 
christelijke? Dat bleek de angst van een paar mensen die ik geïnterviewd zag voor het 
programma Kruispunt, ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van Huub Oosterhuis. 
Zijn gemeente in Amsterdam, de Ekklesia, werd steeds joodser, zeiden ze. Hé, daar 
had je het weer. Steeds joodser. 
 
 
MIJN JOODSE AFKOMST 
 
Door mijn belangstelling en enthousiasme voor de joodse benadering van bijbel en 
geloof, vragen mensen na afloop van avondjes daarover wel eens: 'Bent u zelf ook 
joods?' Het geestigste (en daarom m.i. meest joodse) antwoord daarop gaf mijn 
vriendje Hertz eens aan een vriendelijke dame die hem die vraag stelde. 'Nee nee 
nee!' riep hij luid, 'Echt niet! Ik kan het bewijzen. Thuis ligt mijn doopkaart!' De 
dame bleef totaal onthutst achter en hij had groot plezier. 
Hoewel Hertz eruit ziet als de stereotiepe jood in tekenmoppen uit een foute tijd, is 
hij volgens de berekeningen minder joods dan ik. Zijn vader was joods, zijn moeder 
niet. En joodsheid loopt via de moeders. Bij mij is de joodse lijn via mijn moeder, 
grootmoeder en overgrootmoeder nog aan te tonen. Maar de groot- en de 
overgrootmoeder moesten er, in het Duitsland van honderd jaar geleden, niks van 
hebben. De hele familie had zich, in de periode van de zogeheten assimilatie (zie 
hoofdstuk 13), laten dopen, de meesten bij de protestanten, sommigen werden rooms. 
Daarom heb ik altijd gezegd dat ik mijn joodse afkomst liever ontleende aan de 
mensen die me sterk beïnvloed hebben: Franz Rosenzweig en Rosa Luxemburg zijn 
mijn joodse grootouders, Elie Wiesel en Nechama Leibowitz (een zeer kundig 
bijbeluitlegster) mijn joodse ouders, en Amos Oz en Bob Dylan zijn mijn joodse 
grote broers.  
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MIJN JOODSE HERKOMST 
 
Tijdens het studieverlof gebeurde er iets bijzonders. Ik ontdekte dat ik qua afkomst 
joodser was dan ik dacht. En de grote, abstracte geschiedenis werd ineens persoonlijk. 
Ik maakte kennis met mijn betovergrootouders.  
Dat gebeurde dankzij het werk van Alexandra, met wie ik één set betovergrootouders 
deel, Max en Sophie Gütermann. Ze is bezig met het schrijven van de geschiedenis 
van Max en Sophie en hun nazaten. Ze is een geweldige researcher, deze Alexandra, 
en ze vond de sporen van de familie terug tot in de late 17e eeuw. We stammen af van 
mensen die Jud Wolf en Wolf Marx heetten. Juweliers waren het, bankiers, 
kooplieden en handelaren in zijdewerk. Ze heetten Nathan, Isaak, Moses, Samuël en 
Joseph. Er was een Seligmann, die later Sigmund werd, en een Sela die Louise ging 
heten. 
Na 1800, de tijd van de Franse Revolutie en Napoleon, kregen de joden in Europa 
overal volledig burgerrecht. In Frankrijk werd dat ook werkelijk doorgevoerd, in 
Nederland ook, maar Duitsland bestond uit een bond van ‘Länder’ die zelfstandig 
waren. In sommige delen van Duitsland ging het achterstellen van joden op alle 
denkbare bestuurlijke terreinen (lijfbelasting, beperkt erfrecht, geen vergunning grond 
te kopen of fabrieken te stichten) nog tijden door. 
Mijn voorvaderen (of eigenlijk dus de voorvaderen van mijn voormoederen) deden in 
het midden van de 19e eeuw wat vele joden deden die geen binding meer hadden met 
het geloof en de tradities van het voorgeslacht: ze lieten zich dopen. Ze werden 
christenen in alle soorten en maten: sommigen bleven de Verzoendag vieren en 
Chanoeka en Purim erbij, anderen werden toegewijde leden van hun nieuwe 
geloofsgemeenschap. Maar wat ze er ook wel of niet mee deden: ze hoopten af te zijn 
van een onrechtvaardige achterstelling, ze hoopten op een beter leven voor hun 
kinderen. 
De betovergrootouders, zo ontdekte de researchster op haar weg terug, van Gutach 
naar Redwitz en Wenen, waren nog wel getrouwd 'volgens de Israëlitische rite', maar 
ze hadden hun kinderen christelijk laten dopen.  
Het jodendom was een gepasseerd station, en Betoveropa Max kon zo zijn 
zijdehandel vervangen door de zijdeproductie. Hij begon een fabriekje in naaizijde 
dat nu, een kleine 150 jaar later, nog steeds draait. Zijn verre afstammelingen zijn er 
nog steeds bij betrokken. 
Dat en nog veel meer hoorde ik en las ik. Tegelijk met een boek over de joden in 
Duitsland, van de periode van de Verlichting (dus rond 1800) tot aan het nationaal-
socialisme 2. Niet alleen de laatste periode is zwart, maar al de tijd daarvoor was er 
een onophoudelijke discriminatie, vervolging, vernedering. Nu eens hier, dan daar, 
meestal overal. 
 

                                                 
2
 H.G. Adler, Die Juden in Deutschland, München 1960.  
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Die geschiedenis lees je altijd vrij neutraal: het is erg, je haren rijzen te berge, maar 
het blijft ver weg in de tijd, en het speelt op een andere plaats. Maar nu kregen de 
jaartallen ineens iets persoonlijks. Het jaar 1865, tussen twee oorlogen in, die Duitse 
staten voerden tegen resp. Denemarken en Oostenrijk, is het jaar dat Max naar Gutach 
kwam en zijn fabriek stichtte. Je leest over de jaren '70 in Duitsland: het hoogtepunt 
van de gelijke rechten voor joodse inwoners van wat inmiddels het keizerrijk was 
geworden. In die tijd vraagt Max voor zichzelf en zijn kinderen (Sophie was al 
gestorven) de Zwitserse nationaliteit aan, en je vraagt je af waarom dat gebeurt: 
blijvende angst voor een verandering ten ongunste van de joden (en hen die dat ooit 
waren), voor nieuwe vervolgingen, een zekerheid achter de hand willen hebben voor 
zijn kinderen? 
Zo was ineens datgene wat ik tot nu toe beschouwd had als de geschiedenis van 
anderen, een stuk eigen voorgeschiedenis geworden.  
 
 

    
 
   Max Gütermann (met witte baard) temidden van kinderen en kleinkinderen, 1890. 

 
 
STEEDS BIJBELSER 
 
Nou goed, dan bén ik joodser dan ik dacht, maar, terug naar de vraag van het begin, 
moet ik daarom ook zo nodig joods dóen? 
Al nadenkend daarover, kom ik tot de conclusie dat ik de studie van het jodendom en 
joodse geloofselementen niet gebruik om joodser te worden. En dat het ook niet aan 
de orde is dat ons geloof steeds joodser wordt. Maar aan de joodse wereld is wel een 
hoop inspiratie te ontlenen, zeker voor dogmatisch geschoolde (en soms ook met 
dogma's vergiftigde) christenen, inzonderheid voor de variant in de zompige 
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Rijndelta, met zijn rigide geloof en zijn eigen rechtzinnigheid in steeds kleinere 
clubjes gelijkhebbers.  
In de tweede helft van de 20e eeuw werd het jodendom als het ware herontdekt. 
Miskotte was een van de eersten die de bron aanboorde. Hij schreef over het tegoed 
van het Oude Testament en over het wezen van de joodse religie, met groot 
invoelingsvermogen voor denkers als Rosenzweig, Cohen, Buber, Bloch en Kafka. In 
Miskotte's kielzog kwamen Barnard, Breukelman, Naastepad en Oosterhuis. We 
ontdekten dat het jodendom een goudmijn bevat aan mogelijkheden om de bijbel 
beter te verstaan. Het staat dichterbij de heilige taal, het Hebreeuws, en kan ons 
daarom helpen betere verklaringen van het bijbelse spraakgebruik te vinden dan de 
oude kerkvaders wisten te geven. Er zijn, bij de al genoemde geleerden, maar ook bij 
auteurs als Isaac B. Singer, Chaim Potok en Meir Shalev waarnemingen over de 
wereld van het geloof te vinden die even diepzinnig als hilarisch zijn. Er is een vorm 
van zelfrelativering waar wij, heidense en christelijke westerlingen, zacht gezegd, niet 
bepaald in uitblinken. 
Ik ben, sinds ik me door joodse uitleggers laat inspireren, steeds dichter bij de wereld 
van Israël en van Jezus gekomen. De bijbeluitleg is dankzij de kennis uit de joodse 
wereld ontsnapt aan de wat benauwde traditionele christelijke interpretatie.  
Dus de conclusie moet zijn: het wordt niet steeds joodser, maar, dankzij de inspiratie 
uit de joodse wereld, wel steeds bijbelser. 
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6. DE HEILIGE GEEST 
 
 
DE GEEST VAN GOD EN VAN DE MENS 
 
'Verwerp mij niet van uw aangezicht, en neem uw heilige geest niet van mij'. Door 
deze woorden uit de eenenvijftigste psalm, zegt Hermann Cohen, weten wij exact wat 
de bijbel bedoelt met de term 'heilige geest'. Eén vers eerder staat er: 'Schep in mij, 
God, een zuiver hart, en vernieuw in mij een standvastige geest'.  
De geest wordt dus steeds vernieuwd. En zowel de geest van God als die van de 
mens, wordt heilige geest genoemd. 'Neem uw heilige geest niet van mij weg', wat 
betekent dat anders dan dat de mens deze geest hééft? Zo is het: de mens heeft de 
heilige geest, zelfs ondanks de zonde, die de psalmist noemt en waarvoor hij om 
vergeving vraagt: 'was mij, dat ik witter worde dan sneeuw, verberg uw aangezicht 
niet voor mijn zonden.'  
De andere teksten waarin er sprake is van de heilige geest, zegt Cohen, lijken deze 
opvatting te ondersteunen. Zie Jesaja 63:10-11, Zacharia 12:1: God legt zijn geest in 
mensen, in zijn volk.  
 
 
VERTALING 
 
Als je bijbelteksten vertaalt, moet je altijd kiezen of je datgene wat eigen is aan het 
Hebreeuws letterlijk weergeeft of naar de strekking. Sommige taalkenners zeggen dat 
formuleringen in het Hebreeuws, bijvoorbeeld 'het heilige der heiligen' of 'vrezen met 
grote vreze', niets anders bedoelen te zeggen dan 'allerheiligst', resp. 'doodsbang'. In 
de tophit onder de psalmen wordt van de Heer die mijn herder is gezegd: 'Hij leidt mij 
op paden van gerechtigheid'. Dat is te letterlijk, zeggen dan de mensen die van zulke 
taal kromme tenen krijgen (tenen der kromheid dus). Je moet vertalen: 'Hij leidt mij 
op rechte paden, of op het rechte pad'. En als je dat niet vindt klinken (op het rechte 
pad blijven, dat is ouderwetse jongensboekentaal), dan kun je er ook iets van maken 
als 'Hij leidt mij op veilige paden', want dat wordt zo ongeveer bedoeld. De notie 
'gerechtigheid', toch niet zomaar en niet zelden gebruikt in de bijbel, is dan wel 
verdwenen. De meer letterlijke vertalingen houden zich altijd aan de tekst om te 
voorkomen dat ze door een te vrije interpretatie iets verloren laten gaan wat wezenlijk 
is aan de bijbelse woordkeuze. 
 
De heilige geest is een vertaalproduct van hele vroege vrije vertalers. Heel letterlijk 
staat er in de teksten: de geest van de heiligheid. Cohen: 'Het psalmvers zegt dus niet: 
uw heilige geest, maar: uw geest van heiligheid, of misschien nog preciezer: de geest 
van uw heiligheid.'  
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In de westerse talen wordt er voor die geest vrijwel altijd een hoofdletter gebruikt, 
soms zelfs twee: Heilige Geest. Ik kies hier voor kleine letters. Waar het woord 
onbetwijfelbaar slaat op de derde persoon van de christelijke drie-eenheid, wordt de 
hoofdletter G gebruikt. 
 
 
DE GEEST VAN UW HEILIGHEID 
 
'De heiligheid is oorspronkelijk: afzondering,' schrijft Cohen. 'Heilig' wil zeggen: 
afgezonderd tót. In andere godsdiensten is het begrip gereserveerd voor de heiligheid 
van dingen. Als de godheid heilig genoemd wordt, dan slaat het op zijn beeld in zijn 
tempel.  
Voor een juiste opvatting over het begrip heiligheid is van belang de tekst uit 
Leviticus 19:2:  'Heilig zullen jullie zijn, zoals Ik heilig ben'  
Door deze geest van Gods heiligheid wordt ieder mens tot heiligheid geroepen. Tot 
heiligheid is de mens geroepen en op 'heilig' valt ook de volle nadruk. De klemtoon 
komt bij ons altijd op het laatste deel van een naamcombinatie te liggen, op de 
achternaam of de toevoeging: Jezus Chrístus, Fedde Wélbedacht, Vroom en 
Dréésman. En dus ook: heilige Géést. Mede hierom is de letterlijke Hebreeuwse 
weergave hier verkieslijk: geest van héiligheid. Want om dat heilige gaat het. 
 
Heilig word je door je handelen. Daden van gerechtigheid, daar gaat het om. 'Alleen 
uit zijn zedelijk handelen blijkt een mens heilige geest te zijn en dan ook: mens.' 
Heiligheid is een ander woord voor de zedelijke handel en wandel van de mens. 
'Heilig zullen jullie zijn, zoals Ik heilig ben' - in dit begrip van heiligheid verenigen 
zich God en mens: Hij is het en wij zijn geroepen het te worden. Dit heilig worden is 
een opdracht. Er is geen permanente staat van heiligheid die wij kunnen bereiken en 
blijvend bezitten. 
 
 
DE GEEST ALS PERSOON 
 
In de christelijke dogmatiek heeft een raar misverstand een rol gespeeld, waardoor de 
plaats van de heilige Geest als persoon tot de vaste voorraad overtuigingen ging 
behoren. 
De acteurs in de klassieke tragediespelen plachten maskers te dragen die hun 
personages moesten uitbeelden. Zo'n toneelmasker heette persona. De betekenis van 
'persoon' als een zelfstandig handelend wezen is van later datum. 'Personage', de rol 
die een acteur speelt, is een betere weergave voor wat er oorspronkelijk bedoeld werd 
met de aanduiding van de Geest. God liet zich kennen in drie rollen: Vader, Zoon en 
Geest. Het is mijn overtuiging dat de kerkvaders die de leerstellingen formuleerden 
over de drie personae van God die oorspronkelijke betekenis voor ogen hebben 
gehad. 
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Later is dit personage tot persoon geworden. Aan de tekst hoefden ze niets te 
veranderen, de betekenis van het woord was anders geworden. 
Toen werd het wel nodig om de drie personen van God in een drie-eenheid onder te 
brengen, om het verwijt van joden en (later ook) islamieten de kop in te drukken als 
zou het christendom niet in één God, maar in meerdere goden geloven. 
 
 
DE DRIEËNE GOD 
 
Of het een vloek of een zegen is geweest, dat het christelijk geloof bijna van meet af 
aan alle kaarten heeft gezet op de uniformiteit van geloven, laat ik open. Maar de wil 
was sterk om alle mensen overal ter wereld exact hetzelfde te laten geloven, volgens 
centraal vastgestelde regels. Vandaar de concilies, de belijdenissen en een hiërarchie 
in het bestuur. 
In de eerste eeuwen van het christendom heeft de kerk zich voortdurend bezig 
gehouden met de vraag waar en hoe je de figuur van Jezus als zoon van God en/of 
zoon des mensen goed kon plaatsen. Dat kreeg het drie-eenheidsdenken tot gevolg, 
met misverstanden zoals rond het woord persona, en met uitlopers in een intolerant, 
gewelddadig doordrukken van het vermeende eigen kerkelijke gelijk.  
 
Met de goddelijke natuur van Jezus, zoals de kerk daarin ging geloven, had het 
jodendom, waaruit het christendom was voortgekomen, voorstelbare moeite, en 
wanneer men terug naar de werkelijke bronnen gaat, dat wil zeggen wanneer men de 
boeken van het Nieuwe Testament leest als joodse geschriften met hun sterke wortel 
in het Aloude Testament, is deze moeite niet alleen voorstelbaar, maar dan dient 
tevens - mét het jodendom - de conclusie te worden getrokken dat Jezus zoon van 
God is in dezelfde zin waarin al eerder in de Schriften geloofd en geschreven is over 
de mens als kind van God. 
De gelovige die de oriëntatie zoekt bij de Schrift als bron van openbaring, zou zich 
ertegen moeten keren als er in Jezus geloofd wordt als een goddelijk wezen dat (zoals 
in de Oosters-orthodoxe kerk bovenin de koepel als Christos Pantokrator, en ook in 
evangelische en pinksterachtige kringen) de plaats van God heeft ingenomen. Ik ben 
er niet voor dat we het gelovige deel van de mensheid weer gaan opdelen in 
rechtgelovigen en ketters, maar waar Jezus niet meer de toegang tot de Vader is, maar 
doel en zin zelf van alle gelovigheid, daar moeten we omwille van de duidelijkheid 
wel vaststellen dat het hier om een verdraaiing gaat van het bijbels getuigenis. 
 
Na zulke strenge taal is het goed om te kunnen zeggen dat het in de praktijk meevalt 
met Jezus als zelfstandige goddelijke persoon naast de ene God. De dierbaarheden 
rond de mensenzoon vliegen je niet overal om de oren. In veel kerkelijke liederen nog 
wel, maar in grote delen van de kerk is hij (weer) wat hij krachtens de oudst ons 
bekende leer van de kerk van de eerste eeuwen én krachtens de noodzakelijke 
correcties van de eerste generatie hervormers in de 16e eeuw was: een mens die zo 
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naar Gods beeld en gelijkenis leefde en sprak, dat hij goed tussen God en ons in kon 
staan. Om ons in woord en daad te laten zien hoe God is, en om aan God uit te leggen 
wat mensen beweegt en bezielt. 
De Geest van de Vader, de Heilige Israëls, spreekt door Jezus. Dat kun je voor je 
rekening nemen als geloofsbelijdenis. Al het overige is alleen nog te snappen als je 
een volledige studie kerk- en dogmengeschiedenis achter de kiezen hebt.  
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7. DE ALMACHTIGE GOD 
 
 
Over God zegt de bijbel: Hij bevrijdt, Hij is God-met-ons. Dat zit in zijn heilige 
Naam. Dat is de verkondiging. Hij komt zijn volk, mensen in de benauwdheid, 
verlossen. 
Het heeft in onze menselijke ervaring vaak alle schijn van het tegendeel. Is God niet 
bij machte het kwaad te keren? 
Nou en of wel, zei de kerk: Hij is niet alleen bij machte, Hij is nog machtiger dan alle 
aardse machten en machthebbers bij elkaar. Almachtig is Hij. Hielp dat? Troostte dat 
de aangevochten schare gelovigen? Nee, integendeel. Men ging zich terecht afvragen, 
en men doet dat tot in onze dagen toe, waarom een God die almachtig is zoveel 
ellende laat gebeuren. 
Wat zegt de bijbel? Dat God almachtig is, zegt de kerk, het staat er in! En ja hoor, het 
staat erin. Alleen staat het daar waar de vertalers het er eerst zelf hebben 
ingeschreven. God Almachtig was allang een kerkelijk leerstuk voordat het de bijbel 
werd ingesmokkeld. 
 
 
OVER DE ALMACHTIGE 
 
In een aantal teksten wordt als een van de benamingen voor God El Shaddai gebruikt. 
Hij heeft meer namen, Adonai Tsevaoth is er zo een: de Heer der legerscharen (en 
voor wie de Statenvertaling nog kent: de HEERE Zebaoth, de HEERE der heerscharen). 
El betekent God. Maar shaddai kun je niet zomaar weergeven met almachtig. Er zit 
mogelijk iets van machtigheid in (als het van het werkwoord shadad komt, 'sterk 
zijn'). Maar 'ál-machtig' is vroom bedoelde eigen inbreng.  
In het Griekse Nieuwe Testament wordt pantokrator gebruikt: 'albeheerser', en in de 
oude Griekse vertaling van de Hebreeuwse bijbel, de Septuaginta, is ook tsevaoth 
weergegeven met pantokrator. Het valt op dat verreweg de meeste plaatsen waar 
resp. shaddai en pantokrator voorkomen, in Job en Openbaring zijn te vinden. 
Openbaring viert de eindoverwinning - maar voor het zover is gaat het nog door grote 
crises heen -, en Job stelt juist met grote nadruk de vraag naar Gods macht en zijn 
rechtvaardigheid.  
Gods (al)macht is, juist in deze beide boeken, een notie van hoop, niet van een 
feitelijke toestand. 
 
Het zat al van meet af aan fout: het belijden van een machtige God werd als het ware 
geconstrueerd vanuit het gangbare machtsdenken op aarde. Je baas was machtig, zijn 
baas was nog machtiger, de baron had nog meer macht, en heel ver weg had je 
koning, keizer, admiraal - die waren óppermachtig. En hoe zat 't dan met God? Nou, 
die stond nog zelfs dáárboven! Die was Álmachtig. 
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NUANCERINGEN 
 
Bij dat almachtsdenken zijn wel nuanceringen aangebracht, er is geprobeerd het te 
preciseren. 
God is niet almachtig, zeiden Dietrich Bonhoeffer en Dorothee Sölle: Hij lijdt met de 
lijdenden, in alle schendingen van de mensen wordt Christus opnieuw gekruisigd, Hij 
huilt mee met wie verdrietig zijn. Dat was mooi, dat klonk beter. Het klonk zo goed 
dat ik er geen vragen meer bij stelde. Eerst niet 3. 
Later werd het mooi geformuleerd met het introduceren van Gods 'weerloze 
overmacht' en, nog beter, zijn 'overmachtige weerloosheid' 4. Ik opnieuw onder de 
indruk. 
Als je langs deze formuleringen nadenkt over de wijze waarop God machtig is, kom 
je dichter bij het bijbels getuigenis uit, en de vraag is dan niet meer waarom God aan 
al het lijden van de wereld niets doet. Maar er komen volgende vragen: dat meelijden 
van God, en zijn overmachtig weerloos zijn, wat heb je daar eigenlijk aan? Helpt dat? 
  
Het blijft allemaal steken in het spreken over Gods macht als feitelijke toestand. De 
oude constructie van het dogma bleef hetzelfde. En als ergens een ernstige 
constructiefout wordt geconstateerd, moet er wat ingrijpenders gebeuren dan het 
aanbrengen van nieuw pleisterwerk. 
 
 
HERSTELWERKZAAMHEDEN  
 
Hier komt een poging tot grondig herstel van de denkfout. Door terug te gaan op de 
oerteksten over God en de vertaling daarvan.  
Shaddai, zeggen de woordenboeken, moet iets als 'bergen' betekenen. Dat halen ze 
dan uit een aan het Hebreeuws verwante taal, het Akkadisch, en verklaren daarmee 
deze godennaam als die van de een of andere berggod. Het Hebreeuwse shad 
(enkelvoud) betekent 'borst, boezem', en daarmee is Shaddai logischer te herleiden tot 
een vruchtbaarheidsgod of -godin van de Kanaänieten. Toen Israël in het beloofde 
land kwam, hebben ze El Shaddai afgedankt en zijn naam gebruikt als ere-bijnaam 
voor hun God. Via 'de God van de bergen' kon je erbij denken dat Hij met macht van 

                                                 
3
 Collega-studieverlofganger Jan Willem Nieboer heeft in zijn stuk over Dietrich Bonhoeffer goed 

laten zien dat Bonhoeffer in feite nog verder ging. God gaat bij hem niet alleen naast de lijdende mens staan, 
maar er vindt een omkering van ons religieus denken plaats: God is de God die lijdt en de mens wordt 
opgeroepen Gods lijden aan de goddeloze wereld mee te lijden. J.W. Nieboer, Dietrich Bonhoeffer, Sneek 
2008, 18. 

4
 Resp. H. Berkhof, Christelijk geloof, Nijkerk 1973, 141vv en F.O. van Gennep, De terugkeer van 

de verloren Vader, Baarn 1989, 376.  



 
 

24 

den hoge neerdaalde. Ze hadden, via het woordje shad, borst, ook kunnen bedenken 
dat El Shaddai een mooie naam was voor Gods zachte vrouwelijke kant. Dat zou het 
in onze dagen goed doen, maar toen bedachten ze dat nog niet. Aan een God die 
macht uitoefent had je kennelijk meer dan een God die jou met moederlijke zorg 
omringt.  
Dan dat Griekse pantokrator. Panto is 'alles', krator betekent 'beheerser'. Je moet, 
juist als je de goede betekenis van bijbelwoorden wilt weten, niet in specifiek op het 
N.T. ontworpen Griekse woordenboeken kijken. De 'algemene' woordenboeken 
kennen immers niet de dogmatische last die de nieuwtestamentische Griekse 
woordenboeken wel vaak hebben. Dus bel ik Tineke Mak. Die heeft de meeste 
woordenboeken en kennis van het Grieks in huis. Zij gaat voor mij aan het studeren. 
In de gewone woordenboeken vindt ze niets. En dan kijkt ze toch nog even in zo'n 
door mij versmaad bijzonder woordenboek, het Theologisches Wörterbuch zum 

Neuen Testament. En daar vindt ze het. Wilhelm Michaelis schrijft daar (in een deel 
dat in het vermaledijde jaar 1938 verscheen; het is allemaal geen nieuwlichterij - dit 
gegeven stamt al van 70 jaar geleden) dat pantokrator NIET hetzelfde is als 
kosmokrator. Dit laatste hadden de nieuwtestamentische schrijvers wel gekozen als ze 
hadden willen zeggen: Hij heerst over alles, over de hele kosmos. 
Pantokrator wil niet zeggen: God heerst over alles, het betekent: Hij is de Heer van 
allen. Dat moet nog blijken, maar de bijbel belooft: het zál ook blijken. Als de 
mensengeschiedenis tot haar vervulling komt, dan zul je het zien. Het boek 
Openbaring, dat alles daarheen laat stuwen, laat God de lof toezingen als de Heer die 
in glorie verschijnen zal. Dus voor deze keer, jawel, nu het me zo goed uitkomt, 
beaam ik dankbaar wat het ThWNT zegt: de 'albeheerser' is 'heer over allen'. 
 
En de conclusie luidt: de belijdenis dat God de almachtige is (d.w.z. de Heer van alle 
mensen) is de hoop van degenen die dat belijden en geen feitelijkheid.  
Almacht is een woord voor onze hoop dat Hij Heer van alle mensen zal zijn.  
Maar als dat bedoeld is, dan kun je het beter ook zo zeggen, in plaats van iets 
waarmee je misverstanden oproept en verwarring zaait. 
Dus voor de duidelijkheid: God is niet almachtig. Hij is onze hoop voor de toekomst: 
Hij zal het winnen. En omdat wij Hem de macht over ons leven-nu geven, is Hij onze 
hoop voor het heden.  
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8. DE ERFZONDE 
 
 
BANGMAKERIJ 
 
Het leerstuk van de erfzonde is een vroege dwaling van de kerk. De ervaring van de 
jonge christelijke kerk was dat de zonde onuitroeibaar is. Vreemd, want wie zich tot 
Christus bekeerde, begon toch een nieuw leven, verlost en wel? Hoe kon er dan 
zoveel onverlost en onwel blijven? Aan de goede wil van de christen kon het niet 
liggen. Maar het zat kennelijk dieper dan men had gedacht. Daar kon maar één reden 
voor zijn: wij mensen hadden de zonde geërfd van het voorgeslacht. 
Het hele begrip erfzonde komt niet in de bijbel voor, maar met enige inventiviteit kon 
men het in het begin van Genesis plaatsen: toen Adam van de vrucht had gegeten en 
daar Eva de schuld van gaf, en Eva op haar beurt de slang aanwees als de aanstichter 
van het kwaad, had God tot de slang gezegd: 'Ik zal vijandschap zetten tussen uw 
zaad en haar zaad.' Lees: haar nazaten. Dus iedereen na Adam en Eva viel onder de 
vervloeking. Het eten van de vrucht luidde de zondeval in. Ook dat woord komt 
nergens in de bijbel voor. Alle mensen werden voortaan 'met hun kinderen in zonde 
ontvangen en geboren', zoals de troosteloze doopformule tot in onze tijd toe luidde. 
'Zonde is niet erfelijk, geen genetisch gegeven en erfzonde is dus onzin,' schrijft 
Kuitert. 'Des te raadselachtiger is het dat we er niet mee kunnen ophouden' 5.  
Op dat raadsel zijn de schrijvers van de eerste hoofdstukken uit Genesis diepzinniger 
ingegaan dan de christelijke uitleggers. In de bijbel wordt een verklaring van het 
fenomeen zonde (en het ontstaan ervan in een schepping die tot zeven keer 'goed' 
wordt genoemd) niet gegeven. Ze zijn er wat verlegen mee. Maar honderdmaal liever 
verlegen om een verklaring dan genoegen nemen met een slechte! 
Dit laatste hebben de kerkvaders wel gedaan, met hun erfzonde. Dat sloeg alles lam. 
Want hoe je het ook wendde of keerde, je kon er zelf toch niks meer aan doen. Je was 
en bleef een zondaar. Voorgoed verloren. Dat was de natuurlijke staat van de mens. 
En even vrome als perverse geleerden bedachten een ontsnappingsmogelijkheid: de 
uitverkiezing. Daardoor zouden sommigen de helledans kunnen ontspringen. Zéker 
kon je natuurlijk nooit zijn van je eeuwig behoud, maar als je je maar aan het geloof 
van de kerk hield, dan zat er nog een kansje in....Dat maakte mensen nog angstiger 
dan ze al waren, in een onveilige wereld waar oorlog, ziekte en dood woekerden. Nu 
kregen ze er nog een schuldgevoel bij dat ze lam sloeg en dat 'de onverschilligheid 
voor concrete schuld in de hand heeft gewerkt' 6.  

                                                 
5
 H.M. Kuitert, Het algemeen betwijfeld christelijk geloof, Baarn 1992, 89.  

6
 H. Wiersinga, Geloven bij daglicht, Baarn 1992, 96-97. 
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Ik schrijf het in de verleden tijd op, al zijn er misschien nog steeds mensen wier 
geloof voor een belangrijk deel bepaald wordt door angst: voor een straffende God, 
voor een genadeloos laatste oordeel. 
Misschien is het voor de meesten van ons geen punt meer. Goede en gedegen 
bestudeerders van de Schriften zoals Breukelman hebben uitvoerig op het onbijbelse 
karakter van het leerstuk van de erfzonde gewezen. En Kuitert en Wiersinga hebben 
het, de laatste wat beter en eleganter dan de eerste, in hun genoemde boeken bij het 
grofvuil gezet. 
 
 
NIEUWE ERFZONDE 
 
Maar langs een onverwachte omweg komt de erfzonde toch weer binnen, namelijk in 
de discussies over de vraag of criminaliteit aangeboren is, of er rassenkenmerken 
bestaan, en in het geloof (want nog niet bewezen) dat DNA-kenmerken 
onbetwijfelbaar en onbetwistbaar zijn. Herman Wiersinga wijst erop dat het aanpraten 
van collectieve schuld hetzelfde effect sorteert als de oude kerkelijke erfzonde: een 
verlammende en verdovende doem waaronder we leven, zonder dat er verder aan 
concrete, benoembare schuld iets gedaan wordt. 
Het woordje 'wij' is in het aanpraten van deze schuld onmisbaar: wij Europeanen 
hebben de slavenhandel van de zeventiende tot in de negentiende eeuw gedreven, wij 
verpesten het milieu, wij hebben Indonesiërs en Surinamers onderdrukt. 'Begrijp me 
goed,' schrijft Wiersinga, 'ik denk niet dat ik zelf zomaar vrijuit ga, maar ik protesteer 
tegen de suggestie dat 'wij' allemaal, globaal en gelijkelijk, schuldig zijn aan het 
veelsoortige ongeluk op de wereld.'  
 
Schuld en zonde zijn in de bijbel concrete en toegespitste begrippen, niet vaag en 
algemeen. Ze dienen om ons te doen beseffen dat we moeten goedmaken wat er fout 
is gegaan, ze doen een beroep op ons vermogen te groeien, om ons verantwoordelijk 
te weten voor ons leven en dat van de mensen rondom ons. Zou je het hebben geërfd, 
dan zou jij er ook niks aan kunnen doen. Gelukkig staat het zo niet in de bijbel. 
Daarom zou de kerk het moeten afzweren.  
In de burgermaatschappij mag je erfenissen, als het saldo negatief lijkt uit te pakken, 
weigeren. Dat moet hier ook gebeuren. 
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9. BIJBELSE GESCHIEDENIS 
 
 
ECHT GEBEURD OF NIET 
 
Tijdens de busrit van Jeruzalem naar de Dode Zee kom je langs de Herberg van de 
barmhartige Samaritaan. Ha ha, wat grappig, want die Samaritaan heeft niet echt 
bestaan, die komt uit een verhaaltje van Jezus. Ze doen ook alles om goedgelovige 
toeristen te amuseren en/of een paar centen lichter te maken. Denk ik dan.  
 
Echt gebeurd of niet? Dat is bij heel veel bijbelverhalen de vraag. Dat wil zeggen: 
voor ons. Onze voorouders hebben er niet of nauwelijks moeite mee gehad: bijbelse 
geschiedenis was een bonafide schoolvak en waar wetenschappelijke ontdekkingen 
een te verwaarlozen rol speelden in het bewustzijn van de mensen, speelde de vraag 
naar echt-gebeurd-of-niet ook geen rol. 
Het woord historie stamt van het Griekse werkwoord voor 'weten'. Bij ons gaat het 
om de dingen uit het verleden die je wéten kunt, feiten van vroeger. 
In Hebreeuwse oren klinkt geschiedenis heel anders. Feitelijkheden spelen wel een 
rol, maar geen allesbeheersende. Je wilt iets belangrijks, iets wezenlijks zeggen, en 
dat doe je dan bijvoorbeeld door een verhaal te vertellen dat in het verleden speelt. 
Dat heeft wel wortels in wat er gebeurd is, maar het krijgt ook vleugels. Het zit niet 
aan feiten en controleerbare echtgebeurdheden vast.  
In de vorm van geschiedenisverhalen wordt in het heden iets verteld wat van belang 
wordt geacht voor de toekomst. Dat betekent dat je, niet omdat het moderne mensen 
niet meer aanspreekt maar omwille van een goed verstaan van de Schrift zélf, scherp 
moet protesteren als binnen de kerk bijvoorbeeld schepping en evolutie tegen elkaar 
worden uitgespeeld. Maar om hele gelovige mensen, zoals de fanatieke creationisten, 
niet voor het hoofd te stoten, spaart de kerk de kool en de geit. Lieve vrede en 
zogenaamde tolerantie ten koste van iets wat eigen is aan de bijbel, ook dat is ketters. 
De verhalen zijn niet per se onhistorisch, maar ze zijn méér dan zomaar geschiedenis. 
Het is zelfs de vraag of de tijdgenoten van Jezus eenzelfde dwaze tegenstelling 
zouden hebben gemaakt tussen echt gebeurde geschiedenis en een van de mooiste 
gelijkenissen van hun en mijn leermeester! 
 
 
WOLKERS EN VERMEER 
 
Ik kan het wat toelichten met behulp van het volgende verhaal. Echt gebeurd, want ik 
heb het zelf op tv gezien. Over een oude man die gezichten zag. Hij wilde althans één 
Gezicht zien.  
In een aflevering van het tv-programma Museumgasten deed Jan Wolkers de ronde 
door het Mauritshuis in Den Haag. Naast zijn gebruikelijke, lichtelijk voorspelbare 
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maar altijd weer leuke Wolkers-acts, onder andere bij de Stier van Paulus Potter, was 
er een bijzonder moment bij het Gezicht op Delft van Johannes Vermeer, één van de 
allermooiste schilderijen ter wereld. Toen ik het voor de eerste keer in het echt zag, 
had ik de neiging uit eerbied te knielen. Dat had ik bij de Nachtwacht nooit gehad, en 
bij de Mona Lisa ook niet – daar is het trouwens ook veel te druk om te knielen. Maar 
Vermeers Gezicht op Delft hangt in het Mauritshuis in een mooie, rustige zaal als 
enig stuk op een hele wand in zijn volle glorie van 1.20 x 1.00 m.  
Wat zou Wolkers ervan vinden? Eerst was er stilte – al heel ongebruikelijk bij deze 
begeesterde en gretige verteller. En toen zei hij: 'Als ik ga sterven en ze vragen of ik 
nog iets heel graag zou willen doen, dan zeg ik: Breng me naar Delft. En als we daar 
dan aankomen, zeg ik: Nee, hier moeten we niet zijn. Dit is het échte Delft. Maar ik 
wil naar het wáre Delft. In Den Haag is dat, bij Johannes Vermeer in het Mauritshuis.' 
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Bij mijn weten is Wolkers voor zijn sterfbed niet meer naar het ware Delft toe 
gereden. Ik hoop natuurlijk (tegen zijn eigen stellige overtuiging in) dat hij na zijn 
dood het eeuwig Gezicht op Delft deelachtig is geworden. Ik stel me voor hoe hij in 
het Rijk van God bewonderend rondloopt in het atelier dat Vermeer daar ongetwijfeld 
gekregen heeft. 
 
Zijn woorden over het echte en het ware zijn bruikbaar voor de wijze waarop wij de 
bijbel lezen. Het Gezicht op Delft als beeld en gelijkenis van ons geloof.  
De geleerden zijn er niet over uit of Delft, zoals Vermeer het geschilderd heeft, er 
precies zo heeft uitgezien. In elk geval is het Delft van onze dagen, al heeft het nog 
prachtige oude gedeelten, maar een fletse afspiegeling van het schilderij.  
De verhalen van de bijbel, de hele compositie van de bijbelboeken afzonderlijk en 
tezamen, zijn als het schilderij: het gaat allemaal wel terug op dingen die vroeger 
gebeurd zijn, op oude realiteiten, maar met dat oude is iets gedáán. Er zijn grote 
woordkunstenaars met de feitelijkheden aan de slag gegaan en die hebben de platte 
werkelijkheid weten te maken tot diepe waarheid.  
De opvatting: 'Is het niet echt zo gebeurd, dan geloof ik er ook niet in', staat gelijk aan 
iets als: 'Als dat schilderij niet klopt met de precieze plattegrond van Delft uit 1670, 
dan vind ik het geen goed schilderij.' De verhalen, de geboden, de gebeden en de 
liederen in de bijbel zijn méér dan werkelijkheid, méér dan echt. Ze zijn waar. Ze 
gaan terug op een werkelijkheid, maar zijn daaraan ontstegen. Ze zijn waarheid 
geworden. 
Ze vertellen in verhalen, en met beelden uit het verleden, hoe de dingen gaan, maar 
ook hoe ze anders kúnnen en zúllen gaan. Zo bieden ze uitzicht op de toekomst. Zoals 
ook het Gezicht op Delft uit de 17e eeuw aan 21e-eeuwers laat zien hoe gaaf en goed 
de wereld eruit kan zien.  
 
 
FINKERS EN BREL 
 
In het verlengde hiervan kom je uit bij de vraag naar het bestaan van God, van de 
hemel, van alles wat we bovennatuurlijk noemen. Karel Deurloo zei dat voor joden en 
christenen niet de nadruk ligt op het punt of Hij wel of niet bestaat, maar op het 
geloof dat Hij kómt.  
God is de komende. Er zijn goden zat die maar al te zeer bestaan. Er waren er heel 
wat rond in allerlei ideologieën en dingen waar mensen heilig in geloven: eigen 
superioriteit, de marktwerking, noem maar op. Maar als wij God zeggen, dan 
bedoelen we Hem die omziet naar zijn mensen, 'Ik zal er zijn', 'God-met-ons'. Gods 
bestaan is zogezegd al niet meer aan de orde. Wij zetten in bij wat we van Hem 
verwachten. 
In zijn laatste show, Na de pauze, voert Herman Finkers een kleine discussie met de 
rationalist die in ons allen zit. De rationalist zegt dat de hemel verzonnen is. En dan 
zegt Finkers: 'De liedjes van Jacquel Brel zijn ook verzonnen.' 
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Dat is een goeie. En het klopt ook nog. Want als het zo zou zijn – ik vind het moeilijk 
te geloven dat mensen zo inventief zijn, maar vooruit: stel, in het ergste geval - dat de 
hemel/het Rijk van God door mensen bedacht is, dan maakt het toch nu deel uit van 
onze werkelijkheid, zoals gedichten, schilderijen en liedjes dat doen.  
Ook in Finkers keuze voor Brel kan ik me goed vinden. Zo eindigt 'Quand on n'a que 
l'amour': 
 
Alors sans avoir rien  
que la force d'aimer, 
nous aurons dans nos mains,  
amis, le monde entier. 
      Dus zonder iets te bezitten 
      dan de kracht van de liefde, 
      hebben wij, lieve vrienden, 
      de hele wereld. 
 
Het is of je de apostel Paulus hoort. En dat is ook zo. 
 
P.S. Via Google Afbeeldingen kon ik het Gezicht op Delft downloaden en als 
achtergrond van de menupagina installeren. Dus steeds als ik bij het bovenstaande 
even moest nadenken hoe ik verder zou gaan, sprong het beeld op Delft. Het wáre 
Delft. Niet elke vooruitgang is een verbetering, maar Internet in dit geval duidelijk 
wel. Maar om nou te zeggen: 'Als ik ga sterven, zet dan m'n screensaver even aan....' 
Nee, dan liever echt naar het ware Delft. 
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10. LETTERLIJK WAAR 
 
 
BEELDSPRAAK 
 
Het volgende zit vast aan het vorige. Het vat samen wat eerder gezegd is. Misschien 
is het geen aparte ketterij van de kerk, maar moet je het lezen als een accolade naast 
het geheel, als de chocoladelaag om je Magnum, de container rond het afval, de 
adresplaat op je voordeur. Kortom, we zijn beland bij de beeldsprakigheid van de 
bijbel. 
 
'Denk erom, altijd over de zebra lopen als je oversteekt,' leren we onze kinderen en ze 
snappen dat. Stel je nu voor dat een vluchteling, kersvers uit Afrika, tijdens de eerste 
les van de inburgeringscursus, deze zelfde zin hoort.  
Precies. Een verwarring die tegelijk komisch en kosmisch is. Meer nog dan een clash 
van culturen: twee leefwerelden die botsen. 
Iedere taal is er vol van, de figuurlijke wijze van spreken. De kust kan veilig zijn, ook 
al zit je honderd kilometer van de zee. Tevens kun je omgeven door het vasteland de 
boot missen. Je kunt ergens je buik van vol hebben, ook al ben je aan het afslanken. 
Op gezette tijden komen er nieuwe uitdrukkingen bij: noemden ze vroeger iemand 
snel aangebrand, tegenwoordig heeft hij een kort lontje. Iedereen snapt wat ermee 
bedoeld wordt, behalve, bij de genoemde voorbeelden, zeelieden, diëtisten en 
bomexperts die hun werk te letterlijk en te serieus nemen. Zo leven wij ook met onze 
kruideniersmentaliteit in een domineesland waar het pijpestelen kan regenen. Geen 
grutter of geestelijke die zich daar persoonlijk aan hoeft te ergeren, en niemand die 
denkt dat het er hier uitziet als op een schilderij van Magritte. 
Soms is de werking van de taal beter en/of leuker als je iets expres niet bij name 
noemt. Voor mensen die willen vermijden de naam uit te spreken van een politicus 
die hun weerzin wekt, is het een uitkomst hem te kunnen aanduiden als die engerd 
met zijn peroxidehoofd. 
Woordspelingen en -spelletjes zijn geliefd om bij een bewering niet al te boos en te 
bitter over te komen. In het kielzog van het voorbeeld in de vorige alinea: weet je hoe 
het partijprogramma luidt van Trots op Nederland? Rot's op uit Nederland.  
En soms zegt de taal het aantoonbaar fout: we weten bijvoorbeeld al enige eeuwen 
dat de aarde om de zon draait, maar we blijven zeggen dat de zon opkomt en 
ondergaat. Niemand stoort zich daaraan, niemand kan het wat schelen, de aarde en de 
zon al helemaal niet. 
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BIJBELTAAL 
 
Het Hebreeuws van het Oude en het Grieks van het Nieuwe Testament zitten als 
iedere andere taal vol van alle denkbare beeldspraak, woordspelingen en 
verwijzingen. 
Woorden als 'blind' en 'verlamd' hebben een meerwaarde. Ze betekenen meer dan het 
letterlijke. Ze verwijzen ook naar een mentale staat van blindheid en naar de 
lamgeslagenheid die zelfs een athletisch mens kan bevangen. 
Overspeligheid kan gebruikt worden als term voor de ontrouw van de mensen 
tegenover God. Sterker nog: vrijwel altijd wórdt het woord daarvoor gebruikt. 
Verwijzingen zijn ook rijkelijk gezaaid. Als Johannes zijn evangelie begint, wil hij 
dat je meteen denkt aan Genesis. Vandaar zijn aanhef: 'In den beginne...' Een 
hoofdstuk verder wijst hij niet terug, maar vooruit: 'Op de derde dag was er een 
bruiloft te Kana.' Die derde dag wil ons alvast aan Pasen doen denken. Vertalingen 
die doen alsof het hier om een feitelijke mededeling gaat en er iets van maken als 
'Twee dagen later...', slaan de plank mis. Welke plank? Is er ergens een plank dan? Ja, 
voor je kop! 
 
De bijbelschrijvers hebben een onmogelijke taak. Ze moeten zaken onder woorden 
brengen waar eigenlijk geen woorden voor zijn. Tenminste niet de woorden van het 
objectieve verslag, van de notulen van de vorige vergadering. De bevrijding uit de 
slavernij in Egypte, het wonder van gered en bevrijd zijn, de geloofservaring van 
levend zijn nadat je zo goed als dood bent geweest. Nog sterker: de ervaring was er 
een van doodzijn zelf, nog erger dan zo goed als... 
Daarover moeten ze vertellen en ze kiezen dan ook niet voor de rapportagetaal. Ze 
kiezen de taal van de liefde, de verliefdheid.  
'Hoe is hij?' vraagt je beste vriendin over je nieuwe vriendje. Hou je het dan bij de 
harde feiten, bijvoorbeeld 'hij had een t-shirt van de Wibra aan en hij heeft een hele 
vieze badkamer', dan is het gebeurd. Dat is niets en het wordt ook nooit iets. Maar 
heb je het flink te pakken, dan zeg je, zelfs als die eerdere dingen waar zijn, 'hij kan 
zo leuk lachen en hij heeft van die lieve hondenogen, mijn hart knalt ervan uit elkaar', 
dan weet de vriendin dat het raak is, ondanks (of juist dankzij) de hondenogen en het 
uiteenknallende hart.  
 
Zo schrijven ze in de bijbel. Ze zoeken alle hoogtes en dieptes van de taal om het 
grootse lied te kunnen zingen van hoop tegen de klippen op, bevrijding uit de ellende, 
leven door de dood heen.  
Voor mijn idee horen bij die beeldspraak verhalen als van de val van Jericho en van 
de zon die stilstaat op Jozua's verzoek. En ook de wonderdaden van de profeten Elia 
en Elisa. Is het zo gebeurd? Nee, maar het grandioze wat hier gezegd wil worden, laat 
zich niet anders zeggen. 
Datzelfde geldt voor de opgetogen taal waarmee in de brieven van het nieuwe 
testament over Jezus wordt gesproken. In wat Jezus gezegd en gedaan had, herkenden 
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zijn volgelingen noties uit hun heilige boeken. Zo verbonden ze de tempel- en 
offercultus uit de Torah met Jezus' leven (in de Hebreeënbrief bijvoorbeeld). 
En zo kon er ook gesproken worden van Jezus als zoon van God, die onze zonden 
droeg. Dat is een wijze van spreken. Niet de enig onbetwistbare beschrijving van wat 
er feitelijk gebeurd was. 
De ketterij van de kerk is dat ze de woorden van de eerste getuigen niet is blijven 
lezen als de taal der liefde, maar er reglementen voor de eigen club van heeft 
gemaakt, meetlatjes voor de orthodoxie. 
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11. EN NU, EN DAN, SO WHAT? 
 
 
WAT WE MOETEN 
 
Dat allemaal gezegd zijnde, in parmantige statements, met voetnoten, blijft de vraag, 
wat we ermee moeten.  
Want met het verwerpen van een aantal geloofsartikelen dreigt er alleen maar wat 
weg te raken. Komt er ook iets voor in de plaats? 
 
Als het goed is, levert het wegdoen van oude dingen ruimte op. Zaken die schuil 
gingen achter datgene wat nu weg is, worden zichtbaar. In ons geval: als we 
onbruikbaar geworden geloofstaal loslaten en afstand doen van overtuigingen die bij 
nader inzien niet tot het wezen van het geloof horen, schept dat ruimte voor de – 
eigenlijk zo vanzelfsprekende – gedachte dat 'geloven' niet is: het voor waar 
aannemen van een aantal stelligheden. Dat was het altijd voor veel mensen wel. En 
nu nóg, bijvoorbeeld tijdens een feestje, als ik aan de praat raak met een onbekende. 
Het ergste moment komt dan na de vraag: 'En wat doe jij voor werk?' Want ik weet 
dat ik na het juiste antwoord ter verantwoording word geroepen voor a) de 
toenemende onkerkelijkheid, b) de laatste uitspraken van de paus en c) de manier 
waarop de oma van mijn gesprekspartner in de jaren '30 door de kerk behandeld is. 
Maar het ergst is het een passende reactie te moeten geven op de vraag of ik dat van 
die schepping in zes dagen, van Jona in de walvis en Jezus die op het water loopt, zelf 
allemaal echt geloof. En echt geloven betekent dan: voor waar aannemen.  
Maar geloven is niet iets voor waar aannemen. Geloven is, met je leven en met heel je 
hebben en houden, ingaan op Wie jou aanspreekt. Niet in de zin van: dat spreekt me 
wel aan. Wel in de zin van: er wordt een beroep op me gedaan.  
In de verhalen, de geboden en de liederen van de bijbel hoor je een stem die jou 
vraagt in actie te komen. In de wijze woorden, de gebeden, de enkele zinnen, de 
vragen, hoor je die stem. Heb je naaste lief die is als jij. Mens, waar ben je? Zoek de 
gerechtigheid. 
 
En dat is nog maar het begin van geloof. Al ruimschoots teveel om boven een drankje 
en een hapje tot receptiebabbel te dienen.  
 
Daar begint datgene wat we ermee moeten. Maar zoals in het tweede hoofdstuk al 
gezegd is: we moeten helemaal niets. Nou vooruit, één ding dan: wij moeten Gode 
zingen. Maar verder niets. Je wordt uitgenodigd om na te denken, keuzes te maken, 
en om al doende verder te leren. Het wegdoen van wat ballast geworden is, kan 
daarbij helpen. Nadat alles is afgebikt wat er aan het schip is aangekoekt, snijdt het 
weer door het water als een warm mes door de boter. 
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We leren de bron van het geloof weer met nieuwe ogen zien. We krijgen weer tijd om 
ons te concentreren op vragen die ons beter helpen dan dogmatische waarheden-als-
koeien, namelijk de vragen bij de verhalen. Waarom staat dit er? Waarom staat het 
hier? Waarom staat het er zo en niet anders? 
Het is elke keer weer een verrukking als je dat ontdekt, of leest en hoort wat anderen 
voor jou hebben ontdekt. 
 
 
SLOTOPMERKINGEN  
 
1. Natuurlijk mag iedereen voor zichzelf uitmaken of hij of zij wil geloven in een 
schepping in zes dagen, een mens in een vissenbuik, een op het water drijvende bijl, 
of in het vermogen over het water te lopen. Vrijheid blijheid. Als je je er wel bij 
bevindt, is er niets aan de hand. Een ander geval wordt het als je er anderen mee lastig 
gaat vallen. Als je vindt dat iedereen er zo over moet denken als jij.  
Bestudeerders van het menselijk gedrag weten ons te vertellen dat de neiging om 
anderen van het eigen gelijk te overtuigen vaak voortkomt uit een eigen fundamentele 
onzekerheid: als anderen nou ook maar geloven wat jij denkt, dan lijkt het of je zelf 
wat sterker in je schoenen staat. Als dat zo is, dan is de kerkgeschiedenis meer voer 
voor psychologen dan voor theologen. De kerk heeft altijd rechtzinnigheid en 
rechtgelovigheid afgemeten aan het aanhangen van de juiste leer, nooit aan de 
concrete daden van de gelovigen. Het correcte geloof was de maatstaf.  
 
2. Ik geloof voor mijn eigen bestwil en dat van mijn omgeving niet in het menselijk 
vermogen over het water te kunnen lopen. Maar ik geloof heilig in de strekking van 
het verhaal over Jezus die over het water van de zee wandelde. Omdat het de kern van 
de bijbelse boodschap raakt: dat de doodsmacht en de chaos het laatste woord niet 
hebben, dat God, present in deze mens, alle machten ten kwade overwint.  
Hetzelfde geldt voor Jona. Schande, als dat verhaal wordt teruggebracht tot de eis dat 
ik mijn toch al zo kleine verstand uitschakel om tot de belijdenis te komen dat er in de 
Méditerrannée zeemonsters zitten waarbinnen je in leven kunt blijven. Maar prachtig, 
als het je helpt erop te vertrouwen dat God je uit diepten van ellende haalt, dat je in 
zijn hoede welgeborgen bent, ook als de dood je omgeeft. 
 
3. Als mensen vroeger, in de goede oude tijd van het christelijke Europa, het ene 
onversneden woord der waarheid niet van harte aannamen, dan werd naar 
gewelddadige middelen gegrepen om ze ertoe te brengen.  
In plaats van zich te schamen en zich openlijk te distantiëren van haar wandaden in 
het verleden, doet de kerk feitelijk nog vaak wat ze altijd al deed: maatschappelijke 
vraagstukken (zoals bijvoorbeeld abortus en euthanasie) tegemoet treden met afkeur. 
In plaats van wapens gaat het nu met bijbelteksten die niet bedoeld zijn om 
aangewend te worden bij de aan de orde zijnde problemen. De teksten en de eigen 
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onfeilbaar geachte interpretatie worden gebruikt om het eigen gelijk te staven en de 
gelovigen af te schrikken.  
Nieuwe ontdekkingen en mogelijkheden, toegenomen kennis en inzicht worden 
vanuit kerkelijke kring vaak bestreden met een fanatisme dat zo welkom zou zijn als 
het zou dienen om datgene te bestrijden wat de mensheid werkelijk bedreigt: honger, 
ongelijkheid, onderdrukking, overal en altijd in stand gehouden, evenals de 
vijandschap tussen volkeren en individuen. Zelfgericht korte-termijndenken, 
verspilling van grondstoffen en levensnoodzakelijkheden. Milieuvraagstukken. 
Teveel om op te noemen. 
 
4. Het is zonder meer een goede eigenschap voor individuele gelovigen en kerkelijke 
organisaties om uitermate kritisch te zijn en te blijven als er wetten en regels worden 
geformuleerd of bijgesteld, die direct te maken hebben met het menselijk leven. In 
een heel aantal gevallen mogen we de kerken ook dankbaar zijn dat ze op de rem 
trappen, maar het zou nog mooier zijn als er daarbij echte argumenten werden 
aangewend in plaats van dat er met teksten uit onze heilige bron wordt 
gemanipuleerd. 
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12. WORDT VERVOLGD 
 
Het studieverlof vloog om. Het gewone leven is allang weer begonnen, met de zegen 
van het dagelijks werk, en ook, af en toe, eerlijk is eerlijk, het zuchten onder het 
dagelijks werk. 
Het verslag is af.  
Alhoewel. 
Eigenlijk moet ik nog eens goed in mijn uittreksels kijken van het vele wat ik bij 
Cohen opschreef, en eigenlijk moet ik nog eens flink wat aantekeningen maken bij 
Abel Herzbergs essays, toespraken en kritieken in deel 3 van het  Verzameld werk, 
tijdens het verlof gekocht bij de tweedehandsboekenwinkel in Hallum, en op de 
valreep tussen verlof en werkhervatting gelezen. 
Kortom. 
Het binnenhalen van mooie, bijzondere, irriterende, fascinerende, bekritiseerbare 
gedachten, alle soorten neergepende, uitgetypte, of via keyboard en beeldscherm 
geproduceerde en in gedrukte vorm onder mijn ogen komende schrijfsels, gaat 
gewoon door.  
 
Tijdens mijn studieverlof in de nazomer en de beginnende herfst, ging mijn kleinzoon 
Joachim naar Groep 3. Elke keer dat ik hem zag of sprak, vertelde hij me dat hij er 
weer een paar had bijgeleerd. Letters. Toen woordjes. Nu leest hij al zinnen: 
verreweg het belangrijkste en meest verstrekkende wat een mens na het lopen en 
spreken leert. Ik zie het met bewondering en besef dat ik dat ooit ook zo geleerd heb.  
 
Daarom gaat mijn eerbiedige dank niet alleen naar de mensen die me in hun leven en 
hun overtuigingen laten delen door ze op te schrijven, en me zo aan het denken 
zetten. De mensen die het voorwerk verrichtten, moeten niet vergeten worden. In 
mijn geval heette ze juffrouw Van Westering. Blijvende dank komt haar toe omdat ze 
me de letters leerde lezen en schrijven.  Daar ga ik mooi mee door. Dus dit verslag is 
af, maar het wordt vervolgd. 
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