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OVER HET BOEK VAN JAN BONDA: HET ENE DOEL VAN GOD, EEN ANTWOORD OP DE
LEER VAN DE EEUWIGE STRAF, TEN HAVE BAARN 1993
opmerkingen, gedachten, tegenwerpingen, - kortom, een niet al te
ordelijk verslag van mijn bezigzijn met dit boek gedurende de
zomermaanden:
Eerst een kort resumee van de inhoud:
- In dit boek wordt de leer van de eeuwige straf voor de verdoemden
tegen het licht van veel bijbelteksten gehouden en op exegetische
gronden verworpen. Het is volgens de auteur een dwaling, een foute
manier van schriftlezen geweest die van de dagen van Augustinus af
deze leer in de kerk ge'ntroduceerd heeft. Het is een kwalijke leer
die ons heeft doen berusten in het verloren gaan van verreweg de
meeste mensen. Nadat in hfst 11 aan de hand van een aantal
(-, schriftplaatsen het fundament voor een andere kijk op het straffen
. van God gelegd is: God heeft er niet twee doelen maar één doel mee,
namelijk het behoud van allen en een ieder, volgt in de hfstt 11 VIII een min of meer kursorische lezing van de Brief aan de Romeinen,
waarin de auteur zijn gedachte van dat ene doel van God op meerdere
plaatsen van die brief bevestigd vindt. In de hfstt. 9 - 11
bijvoorbeeld is hem de zaligheid van 'heel Israêl' een waarborg dat
het met de hele mensheid in orde komt. In hfst IX worden de
resultaten van de exegese bij elkaar gezet. In het voorwoord vertelt
de schrijver dat hij zijn gedachten aan een aantal theologen heeft
voorgelegd. Tot hen behoorde ook ikzelf. Wij zijn het in ons gesprek
niet eens geworden. Dat zal ook uit deze bespreking blijken. Het
onderhavige boek kent een uitgebreid noten-apparaat van 47 pagina's
waaruit een goede belezenheid rondom het onderwerp blijkt. Van
bijzondere waarde zijn die gedeelten van het boek waarin de auteur
over Origenes (p. 41vv) en over het vierde boek Ezra (p. 44vv)
schrijft. Eerder verscheen over ditzelfde onderwerp van de hand van
de schrijver 'Het heil van de velen' (1989).
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Nu mijn reakties:
- 'Hel' ontstaat daar waar men zich buiten de genade van Christus
geen voorstelling hoegenaamd van leven meer kan maken (zie 11 Thess.
1 : 9). Verslapt het gevoel van die genade dan is het met 'hel' ook
gebeurd.
- Niemand wordt tegen heug en meug behouden, de tegen hun wil
geredden zouden zich in de hemel dood-vervelen. 'Mijn ziel dorst naar·
God', - op de een of andere manier moet het eeuwige behoud toch een
vervulling van dat verlangen zijn. Het evangelie wordt zo gebracht
dat niemands 'recht' om voor eeuwig verloren te (willen) gaan wordt
aangetast.
- C. S. Lewis zegt (waar?): De verlorenen, dat ZlJn zij tegen wie God
tenslotte zegt: Uw wil geschiede. Bonda schrijft tegen het einde van
zijn boek: 'Maar wat ontbreekt is een woord uit de Schrift, waar
gezegd wordt dat God werkelijk de eindeloosheid van de straf wi7' (p.
216). Dit is juist maar ik vind die wil van God hier te suggestief

(op het insinuerende af) en niet op z'n plaats. Daarom stel ik daar
dat überspitzte gezegde van Lewis over de menselijke wil tegenover.
- 'Degene die deze genade niet ontvangt, die acht ook deze
geestelijke dingen gans niet en behaagt zichzelf in het zijne.~.', DL
III/IV,15. Wij kunnen ook te zwaar lijden aan de gedachte dat
anderen er niet komen.
- Soms kunnen mensen op een volstrekt negatieve wijze hun ~erlangen
naar God en het eeuwige leven kenbaar maken. Vloekend zelfs. Dat
negatieve van hun uiting hangt dan samen met zeer teleurstellende
ervaringen die ze met kerk en christenen hebben opgedaan of de
donkere prediking waaronder ze altijd gezeten hebben. Zoals ik pas
een oudere dame ontmoette die fel zei dat ze geen kleinkinderen
wilde. Ze deed bepaald lelijk over de staat van grootmoeder. Het
verlangen naar kleinkinderen was haar intussen van het gezicht te
scheppen. Maar bang voor teleurstelling (waar reden toe was) durfde
zij zich zelfs niet aan de gedachte van die zegen over te geven. We
moeten dus voorzichtig zijn om iemand die zich tegen de hemel verzet
of zeker weet dat hij daar nooit zal komen, er ook metterdaad (in
gedachten) buiten te zetten. Vele laatsten zullen de eersten zijn. Ik
heb meer hoop voor iemand die onder de schreeuw 'ik ga voor eeuwig
verloren' sterft dan voor iemand die leeft alsof 'niets hem kan
verdommen'. We mogen groot denken van Gods ontferming.
- Het moeilijke is dat als je Bonda tegenspreekt je de schijn op je
laadt minder gul te zijn dan hij. Die indruk zou ik graag vermijden.
Als iemand zo onder de indruk is van Gods barmhartigheid in Christus
dat hij moed durft op te vatten voor alle mensen - hij moet dat dan
maar doen, het is geen zonde. Het kan op het geheel van de christelijke gemeente genomen geen kwaad dat er in haar midden zijn die zo
denken. Als reaktie namelijk op een te krap afgestelde opvatting die
je onder christenen ook tegenkomt. Maar deze gedachte als boodschap
van de bijbel voor te stellen is weer iets heel anders. Dat kan niet
zonder tegenspraak blijven wil het hele uitleggen van de Schrift niet
in diskrediet gebracht worden. Het verst waartoe je op exegetische
gronden kunt gaan is de konstatering dat de Schrift die er doorgaans
geen misverstand over laat bestaan dat het met degenen die buiten de
genade van Christus (willen) staan verkeerd af zal lopen, soms de
indruk wekt ruimer te denken. Bijvoorbeeld in Romeinen 5 : 18. Daarom
zeg ik graag dat een christen die bij de Schrift als bron en norm
leeft, een zwak behoort te hebben voor de leer van de alverzoening.
Maar verder durf ik niet te gaan.
- Er is ook de tekst over de vele en de weinige slagen (Lukas 12 : 47
en 48) die althans voor sommigen een tijdelijkheid van de bestraffing
in het hiernamaals suggereert. Ook Mat. 12 : 32 spreekt van een
(niet) vergeven van God in de toekomende eeuw. Voor deze teksten
biedt trouwens de leer van het vagevuur een betere oplossing dan de
gedachte van Bonda dat er bij de Here God geen andere dan eindige
straffen zijn.
- Net als bij Venerna (in ZlJn boek over de verkiezing) vind ik dat in
het exegetische gesprek door Bonda te gauw naar dogmatische
uitgangspunten gegrepen wordt. Zo lezen we bij de uitleg van de
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uitdrukking 'eeuwige straf': 'Bij de vraag naar 'de eeuwige straf'
hebben we eerst gevraagd naar wat de Schrift leert over het straffen
van God, met name over zijn doel daarmee C ... ) Pas daarna kon
gevraagd worden naar de betekenis van de toevoeging 'eeuwig'; we
zagen dat die geheel bepaald wordt door Gods doel met de straf. Ons
uitgangspunt kan dan ook alleen zijn: Wat zegt de Bijbel over God?
Wat is zijn doel met de mens die Hij geschapen heeft?' (p. 216). Hier
wordt mi het pad van de Schriftuitleg te gauw verlaten. Het godsbeeld
beslist over de exegese van de teksten. Zo krijgen de uitlegkundige
vertogen zelfs iets van een schijnvertoning. Ware exegese behoort
door een zekere belangeloosheid gekenmerkt te zijn. Tenminste,
wanneer het erom gaat een bepaalde, geliefkoosde opvatting op een
bijbelwoord te funderen. Juist dan moeten de golven van de
zelfkritiek en -kontrole hoog opslaan in je binnenste. Wat
bijvoorbeeld te denken van deze zin: 'In tegenstelling tot de
eeuwigheid van de straf, komt aan de daarop volgende eeuwigheid van
het heil geen einde. Waarom niet? Omdat Israël dan geheel is wat God
bedoelt; het is een volk geworden dat de wil van God doet met heel
zijn hart' (p. 204). Hier is wishful thinking de hermeneutiek bij de
exegese. Het zogenaamd uit het geheel van de Schriften gewonnen
godsbeeld heerst over de betekenis van het woord 'eeuwig'. De ene
keer betekent het 'eeuwig', de andere keer 'tijdelijk'.
Er is met dat woord 'eeuwig' nogal wat afgesold in de bijbeluitleg
van deze eeuw. Eerst ;s er gezegd dat het bijbelse woord 'eeuwig' ons
begrip van eeuwigheid (dat te filosofisch zou zijn) niet dekt. Okee.
Beter zou het zijn 'eeuwig' te omschrijven als 'voor onbepaalde
tijd'. Nog eens, okee. Nu lees ik bij Bonda dat het bij 'eeuwigheid'
gaat om een tijdperk dat een einde heeft (p. 250, N 6). Dat zal uit
het woord 'tijd' (in de uitdrukking 'voor onbepaalde tijd') afgeleid
zijn. Het ging in die nieuwere definitie van eeuwigheid als
onbepaalde tijd natuurlijk om dat woord 'onbepaald'. Maar daarna is
men op dat woord 'tijd' in die omschijving afgevlogen. Tijd is toch
per definitie bepaald en eindig, zal Bonda terecht gedacht hebben. En
vandaar zijn definiëring die niet maar de oude opvatting nuanceert
maar vierkant tegenspreekt. Hier blijkt dan weer eens dat we door die
modernere omschrijvingen van de bijbelse woorden heel gemakkelijk bij
de neus kunnen worden genomen. Er steekt niet altijd neutrale
taalkunde achter maar ook wel eens een filosofische opvatting. Of
zoals hier een bepaalde hermeneutiek.
- De Judaisantes à la Schoon zullen niet blij zijn met het boek van
Bonda, want bij hem gaat alles toch weer door de ontferming in
Christus heen ('Het zal niet gaan zonder geloof: het geloof in de
verlossing die God schenkt in Christus Jezus 'om niet' (Rom. 3 : 23 26)', p. 162). Geen sprake bij hem van een twee-wegen-leer. Bonda is
daarin duidelijk christelijk en niet joods-christelijk.
- Bonda sluit veel meer aan bij de bedelingen-theologie van de
Evangelischen. Er komt nog een bedeling waarin de gemeente (onder
leiding van het bekeerde Israël) het instrument zal zijn in de
toebrenging van alle mensen zonder onderscheid tot het heil. Deze
laatste bedeling zal vanwege het grote resultaat de vorige, die van
het oude en nieuwe verbond, verre in betekenis overtreffen. De
gelovigen zullen dan met Christus als koningen heersen (p. 121vv).
Dat komt toch heel dicht in de buurt van het Duizendjarig Rijk? Maar
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deze leer van het Chiliasme ontledigt als je niet oppast de hele
geschiedenis. Moet dat bij de voorstelling van Bonda ook niet het
gevolg zijn? Niet dat hij dat bedoelt maar als hij geloof vindt voor
zijn leer dan zal dat het effekt van zijn opvatting zijn. Het
belangrijkste gebeuren vindt dan immers niet in deze wereldtijd
plaats en de belangrijkste taak van de gemeente - het brengen van de
mensheid tot het heil in Christus - komt pas aan de orde als zij met
Christus het oordeel (tot behoud) bedient. Dat m6et een
onderwaardering van ons zijn in de wereld opleveren, ook al bedoelt
Bonda dat niet. Zodra je namelijk het hierna al te konkreet in gaat
vullen loopt het heden leeg. Nog eens, ik kan dit bezwaar tegen Bonda
zelf eigenlijk niet hard maken. Hij bedoelt dit geenszins. Hij zegt
juist zeer duidelijk dat wij nu leven in de tijd van het weinige maar
dat dit weinige niettemin beslissend is voor straks (p. 127/8). En
toch vrees ik dat de goede bedoelingen van Bonda niet opgewassen
zullen zijn tegen de kracht van de konsekwentie. Alle trouw in het
kleine is toch slechts voorbereiding op de grote taak die nog
aanstaande is. En uit het feit dat die grote dingen nog niet in
beweging gesteld zijn (Israël staat er nog buiten; en het moet via
Israëls toebrenging gaan!) kan dan de ontrouw in het kleine afgeleid
en vastgesteld worden. Wo~dt zo het komende niet onze rechter in
plaats van de Komende? Het komende, wordt dat zo niet het kriterium
van alles? De grote blikvanger van de gemeente? 'Het komt' in plaats
van 'Hij komt'?
- Het beste antwoord dat we volgens mij op het boek van Bonda kunnen
geven is dat we op de spanning kunnen wijzen die er in de bijbel zit
tussen de 'rest' en het 'geheel' als aanduidingen van degenen die
behouden worden, een spanning tussen 'de velen' en 'allen' uit
Romeinen 5. De 'rest' drijft naar het 'geheel' toe. In de 'velen' zit
een openheid naar 'a1len'. In de 'rest'-gedachte zit dus als het goed
is een motief en geen quietief, daar heeft Bonda gelijk in (maar hij
bedoelt meer); het gegeven van de 'rest' moet ons voor het behoud van
het 'geheel' in beweging brengen. Juist bij de profeten vind je de
geadchte dat 'rest' en 'geheel' dicht bij elkaar liggen: 'Voorzeker
zal Ik u, 0 Jakob, in uw gehee7 bijeenbrengen, voorzeker vergaderen
het overb7ijfse7 (= 'rest') van Israël' (Micha 2 : 12; zie ook Jesaja
57 : 18, of 59 : 20 (aangehaald in Romeinen 11 : 26); vergelijk ook
met elkaar Jeremia 31 : 34 en Jeremia 50 : 20). De 'rest' kan met een
volheidsgetal (7000) worden benoemd (I Koningen 19 : 18 en Romeinen
11 : 4). Wat de ene keer van het vo 1 k gezegd wordt (Ez. 34 : 28)
geldt de andere keer van het overblijfsel (Zef. 3 : 13). De bekende
zin dat God zijn volk niet verstoten zal (zie Rom. 11 : 2) vinden we
in het Oude Testament, in Psalm 94 : 14: 'Want de HERE zal zijn volk
niet verstoten en zijn erfdeel niet verlaten'. Dat suggereert even
een bruto-behoud. Maar het volgende vers in de psalm geeft daarvan
een nadere uitleg: 'Want de misjpat zal tot gerechtigheid terugkeren
en dáár gaan alle oprechten van hart achteraan'. God zal een hoorn
des heils oprichten in Israël (dat is het niet verstoten van zijn
volk) en het ware Godsvolk zal zich dáárbij aansluiten. God plaatst
in het midden van zijn gehele volk een kritisch heil en dat is dan
tot een val en een opstanding van velen in Israël. In de psalm heten
zij die door dat kritische heil aangetrokken worden 'alle oprechten
van hart'. En dat is weer een typering van de 'rest'. In Psalm 22 :
28 vv worden de grenzen van het toekomstige Godsvolk zo wijd mogelijk
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uitgezet: alle einden der aarde, alle geslachten der volkeren, allen
die op 's levens hoogten gaan samen met alle gestorvenen, allen die
nu leven verenigd met hen die nog geboren zullen worden. Als dat geen
heilsuniversalisme is! Maar even eerder is deze 'grote gemeente'
getypeerd als de vergadering van wie de Here vrezen en ootmoedig zijn
(vss 26 en 27). Daarmee is ons bij het binnentreden van deze
universaliteit een schiftingskriterium ter hand gesteld: alleen zij
die zich rondom de genoemde karateristieken van ootmoed en vrees
verzamelen gelden voor het ware godsvolk. Maar dat is weer die
'rest'. En tegelijk het geheel. Zoals ook aangeduid in de bekendste
tekst van de bijbel: 'Alzo lief heeft God de were7d gehad dat Hij
zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft opdat een ieder die in Hem
ge700ft niet verloren ga maar eeuwig leven hebbe' (Joh. 3 : 16). De
gelovigen, zij zijn van de wereld de 'rest' en als zodanig
vertegenwoordigen zij de hele wereld. Zo dringt de 'rest' steeds naar
het geheel en is ook Gods totaal. Het is, waar het over het oude
godsvolk gaat, het 'Israël Gods' (Gal. 6 : 16; een oudtestamentische
parallel van deze uitdrukking vond ik in Psalm 22 : 4: 'de stammen
des HEREN'), het hele Israël dat behouden wordt (Rom. 11 : 26). Maar
Bonda vat dat 'heel Israël' bruto op en ziet in het verlengde daarvan
de hele wereld uiteindelijk behouden worden. De gedachte dat de rest
of het overblijfsel het geheel zou kunnen vertegenwoordigen of
representeren wijst hij af: 'Maar dit is een gedachte die geen enkele
grond heeft in de Schrift' (p. 173). 0 nee? En Jes. 57 : 18 dan:
' ... (Ik zal) het (volk) weer vertroosting schenken, namelijk aan de
treurenden ervan'? Het verband van die tekst laat zien dat het gaat
over een midrasj op de bekende tekst 'Ik zal niet altoos twisten en
niet eeuwig toornen'. De boude bewering van Bonda is zonder meer een
slag in de lucht. Je ontmoet die representatie-gedachte juist slag op
slag in de Schrift (zie boven).
- Doordat Bonda er een bedeling bijverzint, een nog nieuwer testament
om zo te zeggen, kan hij in de uitlegkundige beslissingen die hij ten
aanzien van Rom. 11 : 26 neemt tamelijk traditioneel te werk gaan en
posities innemen die hem niet ver verwijderen van de uitleg van
bijvoorbeeld Calvijn. Zo is het gehele Israeël dat behouden wordt bij
hem het Israël van de Messias dat uit de gelovig geworden Joden èn
niet-Joden is samengesteld (p. 171 ev), zij het ook (en daarin wijkt
Bonda van Calvijn af) dat de niet-Joden slechts kwalitatief en de
Joden ook kwantitatief in dat geheel tot 'volheid zullen zijn gekomen.
Voor wat de Joden betreft spreekt het 'heel Israël' van Rom. 11
volgens Bonda dus van een bruto-heil. En mogen we (zo is zijn
redenering) voor wat betreft Israël van een bruto heil spreken dan
ook voor de hele mensheid, zij het dat dat laatste zich voor wat het
grootste deel betreft eerst in het hiernamaals zal realiseren. Dr Jan
Veenhof heeft in zijn bespreking van het boek van Bonda in Trouw het
trekken van deze konklusie, van het heil voor heel Israël naar het
heil voor heel de mensheid toe, een 'echte ontdekking' genoemd. Het
is inderdaad een boeiende verbinding. Zelf heb ik (maar dan in
tegengestelde zin) die twee thema's ook wel eens geparallelliseerd:
Waarom zou er voor heel Israël een bruto heil zijn als dat voor de
hele mensheid niet het geval is? Dat er sprake moet zijn van 'gelijke
behandeling' staat dus ook voor mij vast. Maar in de uitwerking van
deze gedachte staan Bonda en ik tegenover elkaar.
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- Een mooi ding in het boek van Bonda is dat hij de teksten die over
het eeuwige oordeel gaan minder wegmoffelt dan in de regel gebeurt
(zie bijv. p. 107). Het boek heeft daardoor gewoon iets ouderwets
gereformeerds. Zeker, hij kàn het gewicht van deze teksten ook
gemakkelijker torsen omdat die oordelen en gerichten hoe zwaar ook
voor hem toch voorlopig zijn. Maar in hun voorlopigheid toch bepaald
niet niets. Het zijn echter een soort vagevuur-straffen, - en die
gedachte is weer niet ouderwets gereformeerd.
- Als ik boeken lees als van Telder, Venema of Bonda, - boeken waarin
de oude leer van de kerk op een bepaald punt bestreden wordt - dan
word ik bang voor bijbelplaatsen als bewijsteksten: Ik begin dat een
oneigenlijk bijbelgebruik te vinden. Ik denk dat je met de bijbel erg
veel en ook erg veel onzinnigs kunt bewijzen. Je moet van het boek
van Bonda zeggen dat hij zijn uiterste best doet om zijn gedachten
bijbels te verantwoorden. Hoeveel teksten worden niet aangehaald of
besproken! (Hoeveel blijven er trouwens niet onbesproken!) En toch
ervaar ik het boek als een heen-redeneren naar een van te voren
vastgesteld standpunt toe. Wat hij wil vinden wordt ook gevonden.
- Nu een kritische vraag naar mijn eigen standpunt toe. Is het
inderdaad niet waar dat de leer van het dubbele doel van God (hemel
en hel) ons doet berusten in de verlorenheid van de meesten, zoals
Bonda stelt (p. 34)? Het omgekeerde wordt vaak beweerd dat namelijk
de leer omtrent de hel ons zou moeten aansporen om juist niet te
berusten. Maar in de praktijk ... ?
- Bonda schrijft over het traditionele gevoelen inzake de
verlorenheid van de niet-gelovigen (nadat hij voor de heidenen die
het evangelie nooit gehoord hebben het voordeel van de twijfel als
het verst waartoe men geneigd was heeft aangewezen): 'En voor de
velen die het evangelie wel hoorden maar afwezen, is in het geheel
geen hoop. Juist deze zorg 7igt voor ve7en het dichtst bij huis' (p.
240/1). Dat laatste is openhartig opgebiecht. Is het niet merkwaardig
dat de vraag naar de alverzoening niet of nauwelijks opkwam in een
tijd dat de verdoemenis van de verlorenen ver van ons bed lag en wèl
juist in een fase van de geschiedenis dat wij de van het geloof
afgedwaalden onder eigen vlees en bloed hebben? Maw: Er is nu vraag
naar die leer, er is een markt voor. Dat maakt het voor mij verdacht
zo te denken als Bonda doet. Hebben we niet met een wishful thinking
te maken? Ik vind het verder bedenkelijk dat de leer van de
alverzoening opkomt in een kerkelijk klimaat waarin de evangelisatie
en de zending bijna stil liggen. Is ze misschien ook een doekje voor
dit bloeden? Bij de evangelischen die deze leer fel afwijzen
evangeliseert en missioneert men bij het leven. Ik zeg hiermee niet
dat Bonda zelf lui en traag is in het getuigen van Gods liefde naar
buiten toe, maar het is niet onmogelijk dat hij met zijn boek deze
luiheid en traagheid bij anderen in de hand werkt.
- Bonda is een gelovige maar argeloze man. Heeft hij niet verzuimd de
konsekwent. i es van zij n 1ee r goed te doordenken?
- Laat ik ook eens een poging doen om de gedachte aan de hel van
onderenop te benaderen. Daar is wel niet zoveel mee gewonnen maar het
besef dat het evangelie niet onredelijk is kan soms toch goede
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hulpdiensten bewijzen. Overweeg eens: Alle mooie dingen hebben in dit
leven een tegengestelde nodig. Anders worden ook de kostbaarste zaken
gauw gewoon. Tegenover liefde staat haat. Zonder dat tegengestelde
van de haat zou de liefde niet meer dan een soort van zielsslapte
zijn. En wat zou rijkdom zonder het tegenovergestelde van de armoede
betekenen? Zo staat nu ook de hel tegenover de hemel, om te
verhinderen dat de hemel een soort oppervlakkig allemansgeluk wordt.
(Zie ook de gedachte van Augustinus op p.32 in het boek van Bonda.)
Dus ook als later de leer van de hel zou blijken alleen ma~r een
opvoedkundig doel voor dit leven te hebben gediend om namelijk het
hemelse geluk echt begerenswaard te maken - ik zou niet mopperen als
dat zo was! - dan heeft hij nog niet voor niets bestaan. De idee van
de hel heeft dan 'zegenrijk gewerkt'. Maar dat betekent dan wel dat
je op het niet echt bestaan van de hel nu niet vooruit moet gaan
lopen. Dan doe je het effekt van de gedachte eraan helemaal teniet.
Je kunt mi bij het twijfelachtig stellen van het hellebestaan niet
verder gaan dan het vermoeden uit te spreken dat er heel misschien
alleen maar een pedagogische hel is. Als mensen dan gretig op dat
vermoeden ingaan moet je ze waarschuwen: Ik zou hetrisiko niet
durven nemen dat de hel als plaats van het eeuwige verderf wel
degelijk bestaat. Is het niet opmerkelijk dat juist de Here Jezus er
het meest ernstig over gesproken heeft? Niet Paulus, maar Jezus? (Zie
mijn 'Versterkende Middelen', p. 57vv). - Maar zoals gezegd, dit is
(beha7ve het laatste) ad hominem gesproken.
- In de reklame hoor je tegenwoordig ook over de hemel. De schroom
hierover is bezig te verdwijnen, religie hoort weer bij het leven.
Maar dat is dan meer een synkretistische dan een christelijke
godsdienst. En het gaat dan ook meer over een Indische dan een
bijbelse hemel. Althans, bij enig doordenken. Stel je voor (in
postbus 51), een man die in zijn auto onverantwoordelijk hard over
binnenwegen rijdt: eendjes, fietsertjes, tactortje ... grote klap ... en
dan: wolkjes ... , engeltjes ... 'Engeltjes', dus ook voor deze
onverlaat eindigt de weg op aarde in de hemel. Let wel: na notoire
misdadigheid! Hier is de hemel tot een grote vanzelfsprekendheid
geworden, e~n soort wolkige doezeligheid waarin alles van iedereen
vergeven en vergeten is. Je kunt je voorstellen dat dat op de duur
niet bevredigen zal. Daar is het rechtvaardigheidsgevoel onder de
mensen te groot voor. Zou een notoir slecht mens door slechts één
dood, hoe verschrikkelijk ook, zodanig gereinigd kunnen worden dat
hij voor de hemel geschikt is gemaakt? Dat zal er bij de mensen op de
duur niet in willen. Heel gemakkelijk zal daarom die ene dood op z'n
Indisch, dus via de reinkarnatie, worden aangevuld met meerdere
doden. Om zo het probleem van de reiniging uit te smeren over vele
levens. Dat zal aan het onuitroeibaar ethische gevoel van de mensen
meer tegemoet komen. (Wat heerlijk dat wij als christenen dat
probleem niet kennen! Door de dood van de Ene zijn wij voorgoed
gereinigd.)
.
Zo blijkt dus uit dat spotje dat het publieke leven ook van
overheidswege (Postbus 51, Informatie van de rijksoverheid!) niet
langer neutraal is, zoals men lang voor ideaal gehouden heeft, maar
voorbereidt op een nieuwe religie. Ook het boek van Bonda zie ik als
zo'n voorbereiding op een andere godsdienst. Een overleiding daartoe.
De man zal dat niet bedoelen en hij kan er ook zeker in z'n eentje
niet aansprakelijk voor worden gesteld maar daar loopt het wel op
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uit. We leven in een synkretistische tijd waarin de gedachte van een
zonnige toekomst voor een ieder algemeen gangbaar wordt, al of niet
op z'n Indisch bijgesteld. Moet ons dat niet voorzichtig maken met
een leer van de afschaffing van de eeuwige straf? Bonda zegt dat de
leer van de eeuwige straf aan tal lozen onnoemelijke schade heeft
toegebracht. Maar moet je ook niet zeggen dat er grote zegen van
uitgegaan is? Hebben wij mensen de stok van de eeuwige straf achter
de deur niet nodig om in bbweging te komen? Je kunt wel zeggen dat
dat in beweging komen dan weinig waarde heeft want wie kan nu blij
zijn met geloof uit an~st? Maar al is het waar dat geloof niet van
angst kan best~an, het kan toch wel degelijk uit angst ontstaan. De
gevangenbewaarder uit Fi1ippi is daar een goed voorbeeld van. De
Schrift rekent daar zelf ook mee als ze zegt: 'Roep Mij aan in de dag
der benauwdheid en Ik zal er u uithelpen en gij zult Mij eren' (Psalm
50 : 13). Over geloof dat uit angst ontstaat behoeven we dus niet zo
negatief te doen. De bijbel zelf staat er tamelijk lakoniek
tegenover. Maar die kent dan ook niet onze voorliefde voor het
hero~sche. Tegelijk is de Schrift er niet bnduidelijk over dat dat
stadium van het ontstaan van het geloof uit angst van voorbijgaande
aard is. Het behoort opgevolgd te worden en wordt als het goed is ook
opgevolgd door dat van het dankbaar eren van God ('en gij zult Mij
eren'). Ik moet eerlijk zeggen dat aan de rand van mijn geloof de
angst voor de hel Ben rol speelt. Telkens is de oefening in de liefde
nodig om die vrees uit te drijven (vgl I Johannes 4 : 18). Ik ervaar
dat niet als negatief. De hel houdt me wakker. En over schade
gesproken, zou ook de leer van Bonda niet 'onnoemelijke schade' aan
kunnen richten? Bij al degenen die er de konklusie uit trekken dat
het toch allemaal letterlijk 'niks verdommem' kan?
- Re~nkarnatie is de in religieuze termen omgezette gedachte van:
Lukt het vandaag niet dan lukt het morgen. De traagheid van de
Indische kulturen moet daaruit wel verklaard worden. Ook de
persoonlijkheidsontwikkeling is in dit denken niet veilig. Het meest
belangrijke aan de mens, zijn ziel, is namelijk onpersoonlijk,
overgaanbaar van het ene individu op het andere. Bij Bonda met ZlJn
herkansing voor de grote massa merk ik iets van de re~nkarnatie1eer.Evenal~ dat bij de re~nkarnatie het geval is neemt hij de
beslissingsernst uit dit leven weg. Maar toch is het bij Bonda weer
anders dan bij die leer van de zielsverhuizing. Want die uiteindelijk
tegen heug en meug gezaligden van Bonda, zijn zij wel dezelfden als
degenen die hier op aarde van heler harte nee gezegd hebben tegen
Christus en de genade van God in Hem? In een bepaald opzicht vind ik
de leer van de re~nkarnatie dan ook duidelijker dan Bonda's
voorstelling. Bij de re~nkarnatie namelijk heb je de gedachte van
herkansing, maar dan herkansing onder dezelfde aardse omstandigheden.
Daar zit iets fairs in. Maar dat 'hierna' van Bonda wil mij niet zo
duidelijk worden. Bedoelt hij nu echt het hiernamaals van de nimmer
eindigende eeuwigheid waarin God voor alle mensen de hand over het
hart strijkt en een einde aan hun bestraffing maakt of ;s het een
nieuwe bedeling waarin het bekeerde Israël samen met het bekeerde
deel van de mensheid de rest van de mensen (dead or a1ive) alsnog tot
het geloof zal brengen? Voor beide voorstellingen kun je je op
passages in het boek beroepen (zie bijvoorbeeld p~ 183 en p. 185).
Wanneer het dat eerste is zijn de begenadigden dan nog wel mensen? En
als het dat laatste is wat is dan eigenlijk de garantie dat het met
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die uiteindelijke bekering alsdan, in die nieuwste bedeling, beter
zal lukken dan nu? Zijn de omstandigheden anders geworden of zijn die
mensen dezelfden niet meer?
- God heeft de mens de eer aangedaan dat deze ten aanzien van zijn
EEUWIGE bestemming een vinger in de pap heeft. Bij de leer van de
niet-eeuwige straf gaat deze eer er aan. De mens wordt dan wel
behouden maar in zijn mens-zijn zelf aangetast.
- Bonda zegt (p. 30) dat de Schrift het woord 'gerechtigheid' nooit
gebruikt om het straffen van God aan te duiden. Het is altijd
reddende gerechtigheid (p. 75). Hij spreekt daarin vele anderen, met
name de oudtestamentici, na (zie p. 251, N 2). Ik meen echter dat het
woord 'gerechtigheid' wel degelijk een straffende betekenis kan
hebben, niet alleen in het Nieuwe maar ook in het Oude Testament,
bijvoorbeeld in Jesaja 10 : 22: ' ... verdelging is vastbesloten,
overv7oeiende van gerechtigheid'. Zo zijn er meer plaatsen te noemen.
Het wemelt op p. 75 van Bonda's boek dan ook van valse tegenstellingen. Gerechtigheid Gods is niet het straffen van de schuldige, ook
niet vrijspraak dopr de rechter, of gratie of vergeving ontvangen,
máár: het herstel van de verhouding van de mens tot God, het is het
heil van God voor de wereld. - Maar, moet ik tegenwerpen, er zit aan
die verlossende gerechtigheid toch altijd een scherpe kant van recht
doen en vergelding oefenen in de straffende zin van het woord,
bijvoorbeeld aan de verdrukkers van Gods volk? Paulus schrijft:
' ... indien het inderdaad recht is bij God, aan uw verdrukkers
verdrukking te vergelden, en aan u die verdrukt wordt, verkwikking .. '
(11 Thess. 1 : 6 en 7). Heel duidelijk zie je hier de twee kanten die
aan de gerechtigheid van God zitten: de heilbrengende en de
straffende. God maakt met zijn gerechtigheid scheiding tussen zijn
vrienden en zijn vijanden. Maar dat is niet alles want nu is het
verder zo dat die horizontale tegenstelling tussen verdrukkers en
verdrukten (die je zo vaak in het Oude Testament - en in het leven
zelf! - tegenkomt) zich (en dat vooral in het Nieuwe Testament)
verhevigt tot de vertikale tegenstelling tussen de mens in het
algemeen en God. Want als het erop aankomt is niemand voor Hem
rechtvaardig, ook de verdrukte niet. Daardoor moet Gods gerechtigheid
een schrikbeeld voor ieder mens worden. Het wonder van het evangelie
is nu echter dat er een heilbrengende gerechtigheid verschenen is die
niet in strijd komt met Gods gerechtigheid die op vereffening uit is.
Dat die gerechtigheid voor ons die geloven heilbrengend is berust nu
juist hierop dat aan Gods straffende gerechtigheid voldaan is. En wel
door Christus. In die zin drukt Paulus zich uit in de overbekende
woorden: 'Hem (Jezus) heeft God voorgesteld als zoenmiddel, door het
geloof, in zijn bloed om zijn rechtvaardigheid (gebleken in de
strafvordering aan Christus) te tonen, in de tegenwoordige tijd,
zodat Hijzelf rechtvaardig is, ook als Hij hem rechtvaardigt die uit
het geloof in Jezus is' (Rom. 3 26). Hier wordt gezegd dat het
spreken over de reddende gerechtigheid van God en de leer van de
rechtvaardiging door het geloof geen loopje nemen met wat algemeen
onder het begrip 'rechtvaardigheid' verstaan moet worden. Aan Gods
eisende gerechtigheid wordt genoeg gedaan. Je ziet hier prachtig hoe
de bijbel zich ook met zijn taal verantwoordt tegenover de algemene
geldigheid van de woordbetekenissen: Gerechtigheid is toch echt
gerechtigheid. Het is dus niet toegestaan zomaar te zeggen:
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Rechtvaardigheid, dat betekent in de bijbel reddende genade of heil
of iets dergelijks. Je zult altijd uit moeten gaan van het begrip
rechtvaardigheid dat niets anders betekent dan rechtvaardigheid.
Anders kom je in taal-zwendel terecht. Dat kan de bedoeling van Het
Woord niet zijn. De leer van de Schrift zou er esoterisch door
worden.
Bonda verklaart de aangehaalde tekst uit Romeinen 3 (aan de hand van
een vertaling van H. Baarlink) zo dat de hele voldoeningsgedachte
eruit weggenomen is (p. 86vv). In de door ons gevolgde NBG-vertaling
staat het rechtvaardigheidsbetoon van God in de dood van Christus
tegenover het in vroeger tijd laten geworden van de zonde bij God.
'Rechtvaardigheid' heeft dan natuurlijk een straffende betekenis, ze
duidt op het eindelijk ten volle serieus nemen van de zonde nadat God
die aanvankelijk op haar beloop gelaten had. Maar Baarlink/Bonda
vertalen en verklaren dat 'laten geworden' als 'vergeven' of 'niettoerekenen' (wat misschien kan maar niet waarschijnlijk is) en horen
er de terugwerkende kracht in van Gods heilshandelen in Christus. Het
gerechtigheids-betoon van God wordt zo enkel een heilsdaad,
uitsluitend een manifestatie van zijn genadewil. God is namelijk
alléén maar liefde (p. 86, bovenaan) en daarom kan zijn gerechtigheid
nooit eisend alleen maar schenkend zijn, volgens Bonda. - Maar: de
beweging van Gods heilbrengende gerechtigheid naar ons toe (waar
Bonda terecht zo van onder de indruk is) heeft in zich besloten de
tegenbeweging van het offer dat Christus aan de strafeisende
gerechtigheid van God als een welriekende reuk aanbiedt. Volgens dit
woord van de apostel: 'Christus heeft zich voor ons overgegeven als
offergave en slachtoffer, Gode tot een welriekende reuk' (Ef. 5 : 2).
In het 'voor ons' heb je de beweging van God-in-Christus naar ons
toe, in het 'Gode' de tegenbeweging van Christus naar God toe. De
paresis waarmee God in vroeger tijd aan de zonde voorbijging had,
vergeleken met het gangbare woord voor 'vergeving', iets zwaks. Het
gebruikelijke woord voor 'vergeving', aphesis, is van een verdere
strekking. De paresis waar Paulus het hier over heeft was in zijn
effekt wel een soort vergeving maar dan een vergeving die een
voorschot nam op dat later te brengen offer. De eigenlijke vergeving,
de aphesis, moest nog komen. Je ziet de zwakte van de aanvankelijke
paresis, de voorbijgang, het laten geworden van de zonde,
veraanschouwelijkt in Ex. 32 : 34 waar God tot Mozes na de zonde met
het gouden kalf zegt: 'Maar ga nu heen, leid het volk naar de plaats
waarvan Ik u gesproken heb; zie mijn engel zal voor u uitgaan (wat
alles van een zekere vergeving en verzoening spreekt), maar ten dage
van mijn bezoeking zal Ik aan hen hun zonde bezoeken'. Dat laatste nu
heeft God uiteindelijk niet aan hen maar aan Christus gedaan. Heel
die machtige perikoop van Ex. 32 -34 schuift het probleem dat aan de
vergeving en de verzoening vastzit ('Waar blijft de zonde
eigenlijk?') voor zich uit. Nadat Mozes voor de vierde maal ten
behoeve van het volk ge~ntercedeerd heeft (de eerste keer: Ex. 32
11vv; de tweede keer: 32 : 31vv; de derde keer: 33 : 12vv en vierde
keer: 34 : 8v), - terwijl toch de eerste drie malen zijn voorbede
niet zonder gunstig gevolg gebleven is -, en hij de Here God (je zou
bijna zeggen:) nog eens ten overvloede om vergeving van Israëls
ongerechtigheid (de zonde met het gouden kalf) gevraagd heeft, terecht heeft Mozes gevoeld dat God nog steeds niet het achterste van
zijn tong heeft laten zien - , spreekt God in zijn antwoord op dit
vierde verzoek over een toekomstig heilshandelen zijnerzijds: 'Hij
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zeide: Zie, Ik sluit een verbond; in het bijzijn van uw gehele volk
zal Ik wonderen doen, zoals niet gewrocht zijn op de gehele aarde en
bij alle volken; het gehele volk in welks midden gij zijt zal het
werk des HEREN zien, want ontzagwekkend is wat Ik bij u ga doen' (Ex.
34 : 10; 'bij u', wat op het volk slaat, niet 'met u' van de NBG
waarbij je aan Mozes denkt). Het is in het kader van de zogenaamde
kultische dekaloog dat de Here God deze woorden tot Mozes zegt, zoals
ook het wijdere tekstverband (Ex. 25 - 31 en 35 - 40) geheel kultisch
van aard is. In Israëls kultus, maken we daaruit op, zullen de
ongehoorde wonderen en het ontzagwekkende werk dat de Here God in
verband met de vergeving waarom Mozes vroeg zal gaan doen, getoond
worden. Getoond? - nee, slechts schaduw-achtig aangeduid. Men mag
hier denken aan wat Psalm 65 : 6a in het kader van en in verband met
de verzoeningsdienst in de tempel zegt: 'Met geduchte daden antwoordt
Gij ons in gerechtigheid, 0 God van ons heil!' De weg die God ter
verzoening van de zonde zal gaan, zo krijgt Mozes te horen, zal
uiteindelijk een vreselijke zijn. Wij weten hoe vreselijk, - en ook
hoe mooi! Het is de weg van het verzoenend en voldoenend straflijden
van onze Here. Daartoe verplicht de Here God zich hier plechtig:
'Zie, Ik sluit een verbond ... ' Uit het geheel van de perikoop Exodus
32 - 34, die we wel de binnenkamer van het Oude Testament kunnen
noemen, het heilige der heilige van de verbondsgeschiedenis, blijkt
dus dat heel het verbond rust op iets dat in het Oude Testament zelf
nog niet gevonden wordt. We moeten daarvoor in het Mieuwe Testament
zijn. God heeft Christus voorgesteld als een zoenmiddel door het
geloof in zijn bloed enz, - zo zal Paulus het later zeggen.
- Het thetisch gedeelte van zijn boek begint Bonda met een vreemde,
meer joodse dan christelijke uitleg van het verhaal van Abrahams
voorbede voor Sodom (p. 50vv). Uit Ez. 16 : 46 - 48, 53, 60 - 63
wordt hoop voor het uiteindelijke behoud van geheel Sodom en dus
impliciet (!?) van heel de wereld afgeleid. Nu kan men wat Sodom
betreft inderdaad denken aan het woord van Jezus (in dit verband door
Bonda niet aangehaald) dat als in Sodom de krachten waren geschied
die Jezus in zijn omgeving gedaan had, het zou gebleven zijn (Matt.
11 : 23). Hier zou je een verlangen naar herkansing voor Sodom uit
kunnen afleiden. Maar ook zo'n herkansing, wilde ze die naam
verdienen, zou dan toch onder dezelfde kondities moeten plaatsvinden
als onder Jezus' eigen bediening. Dat namelijk slechts wie in Hem
geloven zou behouden zou worden. Anders zou het om het behoud van
andere wezens dan verantwoordelijke mensen gaan. De overweging achter
de gedachte van herkansing voor Sodom is dat er bij de verwoesting
van Sodom en Gomorra ook potentië7e bekeerlingen omgekomen zijn. Er
was immers geen evangelieprediking aan het gericht voorafgegaan, wat
eigenlijk het model van het Nieuwe Testament is: evangelieverkondiging onder de bedreiging van het laatste oordeel. Daarnaar gerekend
hadden de inwoners van Sodom nog een zeker recht op een achterstallige genadeverkondiging. En dan nog wel één die de bijzondere
verlossing van Jezus Christus tot inhoud zou hebben.
Wat nu het bruto-behoud van Sodom betreft, ook bij het verhaal van
Genesis 18 kom je er zonder de 'rest'-gedachte niet uit. Abraham bad
destijds of terwille van op z'n minst tien rechtvaardigen de hele
stad gespaard zou mogen worden. Maar er konden er helaas geen tien
gevonden worden. In zijn voorbede durft hij niet nog verder af te
dalen, tot beneden de tien. Hij zwijgt en God verwijdert zich. Maar
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het uiteindelijke'antwoord van God op Abrahams vraag was toch dat Lot
en zijn gezin (vier, drie stuks) uit de brand werden uitgeleid. Zo
was Abrahams voorbede toch niet zinloos geweest. Een 'rest' werd
behouden. Niet zinloos, dat wil zeggen dat ook de voorbede van de
gemeente voor de wereld zin heeft: het behoud van een rest (die zo
groot mogelijk mag zijn!) is ermee gemoeid. Dat is een geweldig
argument om met die voorbede voor de wereld niet te verslappen.
De kritiek die Bonda op de St. Vert. heeft ten aanzien van de
weergave van de teksten uit Ez. 16 is juist, maar daar volgt niet uit
wat hij zo graag wil, dat namelijk de bijbel het behoud van ~lle
mensen zonder onderscheid in het vooruitzicht zou stellen. Wel zou je
er zoals gezegd de gedachte van een herkansing in de zin van I Petrus
3 : 19vv en 4 : 6 uit op kunnen maken. In die zin mogen we (denk ik)
hoop opvatten voor alle mensen die gestorven zijn zonder ooit de kans
te hebben gehad het evangelie te horen. Men kan trouwens Sodom en
Samaria voor welke volgens Ezechiël 16 nog een tijdperk van genade
zal aanbreken, ook nog anders opvatten, en wel als symbolische
aanduidingen en voorbeelden van gemeenschappen die in de schatting
van het publiek het oordeel meer verdiend hadden dan Jeruzalem maar
in Gods ogen toch eerder voor genade in aanmerking kwamen. Vs 61 dat
van grote en kleine zussen (meervoud) spreekt en daarmee aan Sodom de
kleinere zus en Samaria de grotere zus een uitbreiding geeft, geeft
daar aanleiding toe. In dat geval zou het feit dat Sodom in Ezechiëls
dagen allang uit de historie verdwenen was (zoals trouwens ook
Samaria) geen echte moeilijkheid opleveren.
- Het tweede voorbeeld dat Bonda geeft in het thetische gedeelte van
zijn boek is de voorbede van Mozes voor het volk na de zonde met het
gouden kalf (p. 58vv). Het is een mooie uitleg die Bonda van deze
passage geeft. Maar als het waar is dat Mozes met zijn voorbede het
behoud van het bruto-Israël bereikt heeft (wat mi te ver gaat), zou
je dan niet mogen verwachten dat de velen die bij die gelegenheid
onder het strafgericht dat Mozes in Gods naam uitoefende waren
omgekomen, weer tot leven zouden zijn gebracht, ten teken van de
a 7gehee7heid van het goddelijke pardon? God ging toch notoir niet met
gehee7 Israël verder? Ik wil hiermee niet zeggen dat juist die
gedoden voor eeuwig verloren zijn gegaan en de gespaarden het eeuwige
leven hebben ontvangen. Maar dat er doden vielen is mi wel een
aanwlJzing dat er een werkelijkheid van voor eeuwig verloren gaan
bestaat, - volgens een door Bonda in dit verband niet (wel op p. 134)
aangehaald woord in deze perikope: 'Wie tegen Mij gezondigd heeft zal
Ik uit mijn boek delgen (Ex. 32 : 33).
- De derde schriftplaats die Bonda in het grondleggende hoofdstuk 11
van zijn boek met een zekere uitvoerigheid behandelt is de gelijkenis
van de verloren zoon (p. 65vv). Een kenmerkende passage uit zijn
uitleg: 'Want het is duidelijk: deze vader wil evenmin zonder zijn
oudste zoon als zonder zijn jongste! 'Kind, al het mijne is het uwe'
- het wordt uitgesproken na zijn weigering om binnen te komen. Dit'
verandert niet door het gedrag van deze oudste: zo is het tussen de
vader en zijn oudste zoon en zo blijft het!' (p. 68). - Maar zou in
de drie gelijkenissen van Lukas 15, waarvan Bonda terecht zegt dat ze
samen een eenheid vormen, de derde, die van de verloren zoon, niet
juist dit element toevoegen aan de boodschap van de twee
voorafgaande, die van het verloren schaap en die van de verloren
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penning, dat om gered te worden een eigen beslissing nodig is: 'Ik
zal opstaan en tot mijn vader gaan ... '? Weigeren om binnen te gaan,
dat is toch een beslissing die serieus genomen moet worden? In de
eerste twee gelijkenissen gaat het over de verantwoordelijkheid van
de herder en de vrouw, zeg maar de kerk. Er zijn namelijk leden die
als een schaap of als een munt min of meer schuldeloos verloren
(dreigen te) gaan. Maar de laatste gelijkenis legt nadruk op de
verantwoordelijkheid van het kerklid zelf. Vandaar 001< de afwachtende
houding van de vader. 'Kind, al het mijne is het uwe' is inderdaad
een prachtig woord en laat zien dat de genedegaven en de roeping Gods
onberouwelijk zijn, maar of 'al het mijne' aan het kind nu ook
daadwerkelijk ten goede komt is daardoor nog niet beslist.
- Er komt trouwens bij Bonda in de uitleg van deze gelijkenis een
vreemd element naar voren, iets dat (zouden wij zeggen) geheel buiten
het onderwerp valt. Of is er toch samenhang? Ik bedoel deze passage:
'Letten wij op dat woord 'kind' - álles van de vader is voor zijn
kind. Hij heeft geen enkel ander belang dan de vreugde van zijn
kinderen. Zetteh we daar eens naast de woorden uit onze traditie van
een God d'ie eist dat aan zijn gerechtigheid genoeg gedaan zal worden
(H. Cat. vr. 11) - dat is niet de God van wie Jezus spreekt!' Komt
hier nu de aap uit de mouw? De oude weerzin tegen de bijbelse leer
van verzoening door voldoening? En moet de afwijzing van deze leer
het pad effenen voor de voorstelling dat het met alle mensen
uiteindelijk in orde komt? Ik zou denken dat Bonda deze weg voor zijn
doel niet nodig heeft, getuige wat hij schrijft op p. 162 onderaan
dat 'het' (dwz het punt dat Bonda bepleit) niet zal gaan zonder het
geloof in de verlossing die God schenkt in Christus Jezus. Ook Barth
die met de gedachte van de alverzoening speelde tastte de leer van de
verzoening door de voldoening niet aan. De verzoening stond bij hem
vast als een objektief feit en de mensen gingen uiteen in degenen die
daarvan wisten en daarmee (nog) onbekend waren. Dus, wat doet die
opmerking over verzoening zonder voldoening in het verhaal van Bonda?
Het is trouwens flauw om uit het feit dat de voldoening hier met geen
woord wordt aangeduid af te leiden dat de Katechismus er met zijn
leer van de voldoening naast zit. Het zou maar eens zo moeten zijn
dat de evangelist bij zijn navertellen van deze gelijkenis van Jezus
die leer erin gepropt had. Wat zou men schelden op zijn dogmatische
instelling! De werkelijkheid is echter veeleer dat de bijbel bij het
weergeven van de grote liefdesbeweging die van God naar ons mensen
uitgaat het niet altijd nodig vindt de daarin opgesloten tegenbeweging van Christus' betalend zoenoffer aan God te vermelden. Die
binnenzijde van de verzoening (de voldoening) is een zaak tussen God
en Christus geweest en vond om zo te zeggen in het donker plaats. 'De
HERE heeft gezegd in donkerheid te willen wonen' (I Kon. 8 : 12).
Vandaar dat er veel meer teksten zijn die die liefdesbeweging van God
naar ons toe vermelden dan die ingaan op de vraag op wat voor prijs
dat God te staan gekomen is. Maar ze zijn er wel, de teksten die het
over dat laatste hebben.
Op p. 78 gaat het over Gods toorn en daar zegt Bonda weer zoiets als
waar ik zojuist op wees (meer uitgewerkt nog op p. 85/6): 'De Schrift
weet niets van een eis van God dat aan zijn gerechtigheid genoeg
geschiedt en van een betaling door de mens door het ondergaan van
straf tot herstel van het rechtsevenwicht, zoals de kerk dat geleerd
heeft (H. Cat. vr 12)'. En dan krijgen we er wat meer greep op want
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het vervolg laat nu toch een verband met het onderwerp zien. 'Gods
toorn bedoelt uitsluitend dat de mens niet blijft zoals hij is, maar
zal worden waartoe God hem bestemd heeft: mens naar het beeld van God
(Gen. 1 ; 26); drager van zijn liefde in zijn schepping.' Gods toorn,
zo blijkt hier, is voor Bonda'uiteindelijk een enkel positieve zaak
en zijn straf alleen een opvoedkundig middel. Dat doet denken aan de
moderne rechtsfilosofie waarin voor de vergeldingsgedachte in de
straf ook geen plaats meer is. Kwaad behoeft niet meer uitgeboet te
worden. - Maar waar blijft in deze voorstellihg de zonde eigenlijk
als ze niet door uitdelging wordt weggedaan? 'Zie het lam Gods dat de
zonde der wereld wegdraagt' - heel de oudtestamentische offerdienst
maakt ons toch met die gedachte van uitdelging en wegwerking van de
zonde vertrouwd? Denk aan de twee bokken op de Grote Verzoendag
waarvan de ene, de gedode, die uitdelging en de andere, de
weggezondene, die wegwerking vèraanschouwelijkt: twee aspekten aan
één en dezelfde zaak. Heeft heel deze scholing van de offertora ons
dan op het verkeerde been gezet?
Niet in de tora alleen trouwens vinden we de leer van de verzoening
door de voldoening, ook de profeten getuigen ervan. In Jes. 40 : 2
zegt de profeet dat Israël uit de hand des Heren dubbe7 ontvangen
heeft voor al zijn zonden. Wat betekent dit anders dan dat de straf
van de ballingschap veel en veel te zwaar is geweest? Om Israël te
troosten (vs 1) wordt dat gezegd. Maar hoe kan zo bagatelliserend
over Israëls zonden gesproken worden als toch diezelfde profeten de
straf van de ballingschap als adekwaat aan de bedreven zonden hebben
voorgesteld, ja zelfs gezegd hebben dat de straf als God, geen genade
voor recht liet gaan eeuwig zou moeten zijn (bijv. Jer. 17 : 4)?
Vanwaar dan de in dat licht luchthartige voorstelling na de
ballingschap dat het alles veel te veel geweest is? Toch alleen omdat
verderop in het Troostboek het verzoenende lijden en sterven van de
Knecht onder Israëls ballingschapsstraf geschoven wordt (Jes. 53)?
Alleen daardoor kon de straf zijn vergeldingskarakter verliezen en
een opvoedkundig instrument worden zodat achteraf zelfs gezegd kan
worden dat God het allemaal niet zo erg heeft gemeend (Zach. 1 : 15).
In de straf als opvoedkundig middel moeten we daarom een onverdiende
genade zien; Christus' voldoenend lijden en sterven ligt eraan ten
grondslag. Inderdaad blijft Bonda als rechtgelovig theoloog met deze
moeilijkheid zitten dat volgens het klassieke geloof degenen die niet
in de waarde van Christus' offer geloven onder de zondelast gebukt
blijven gaan. Zou hij daarom dat wegpraten van de voldoening nodig
hebben om ook de ongelovigen (= de niet in het zoenoffer van Christus
gelovenden) aan de eeuwige straf te laten ontkomen? Dat ze weliswaar
bestraft worden om hun zonden maar reeds vóór die bestraffing
aangenomen en doorheen die bestraffing nog meer geaksepteerd zijn?
Maar dit is toch joods in plaats van christelijk? Welke betekenis
heeft Christus nog als zijn dood niet langer 'de prijs van de
kwijtschelding' (Calvijn) is? Bönda blijft spreken over Christus als
losprijs (p. 203). Hoe vat hij dat dan op? Op z'n Wiersinga's?
Misschien kunnen wij het ' t best zo zeggen dat Bonda de afschaffing
van de leer van de verzoening door de voldoening weliswaar voor zijn
doel niet nOdig heeft maar dat het er voor hem wel gemakkelijker op
wordt hiermee niet meer te hoeven rekenen. De leer van verzoening
zonder voldoening verschaft hem namelijk de mogelijkheid om de
heilsweg van het hiernumaals en het hiernamaals als een eenheid te
laten zien. Op beide strekkes van de ene heilsweg manifesteert zich
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de liefde van God die voor zijn verzoening geen voldoening nodig
heeft.
- Men - en natuurlijk ook Bonda (p. 71, 115vv en 233) - beroept zich
vaak op de tekst uit I Kor. 15 : 28: ' ... opdat God zij alles in
allen', voor de gedachte dat het eens met iedereen goed zal komen.
Maar I Korintiërs 15 dat over de opstanding ten laatsten dage gaat
heeft het nergens over het uiteengaan van de wegen, nergens over de
grote scheiding tussen gezaligden en verdoemden ih het eindoordeel.
Het 'allen' van de tekst staat dus niet tegenover 'velen' of
'enkelen' of 'niet allen' maar tegenover de Ene door Wie de
opstandingsheerlijkheid werkelijkheid zal worden. 'Want, dewijl de
dood er is door een mens, is ook de opstanding der doden door een
mens. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus
allen levend gemaakt worden' (I Kor. 15 : 21 en 22). 'Allen' zijn
hier alle gelovigen tegenover de Ene, dat is Christus. Het redebeleid
wijst verder uit dat in de uitdrukking 'alles in allen' de nadruk
niet valt op 'allen' maar op 'alles' (zoals ook in Ef. 1 : 23); in al
degenen 'die van Christus zijn bij zijn komst' (vs 23) zal God dan
alles zijn, Hijzelf is hun totale vervulling. En God is alles omdat
Hij de enige is die niet onderworpen wordt noch ook zichzelf aan
iemand of iets onderwerpt, Hij is de eeuwig zichzelf gelijkblijvende.
En deze eeuwige God zal uiteindelijk álles zijn, in Christus en in al
degenen die de zijnen zijn. Dat alles-vervullende midden dat God bij
de zijnen inneemt, zou nu vervagen als de klemtoon anders gelegd
moest worden: 'alles in állen'. Een nieuwe, niet voorbereide gedachte
(heil voor alle mensen zonder onderscheid) zou de aandacht van het
alles dat God dan in de zijnen is afleiden. Het theOlogische zou dan
op het laatst omgebogen worden naar het soteriologische, terwijl de
beweging van de tekst precies tegenovergesteld is: het
soteriologische mondt uit in het theologische.
Op p. 117 stelt Bonda bij zijn uitleg van I Korintiërs 15 : 26
enigszins triomfantelijk: 'Maar als de verlorenen in de macht van de
dood blijven, dan is de dood tenslotte niet als laatste vijand
verslagen!' - Dit zou een argument zijn als het in dat beroemde
opstandings-hoofdstuk over die verlorenen ging. Maar de hele scopus
van Paulus' uiteenzettingen daar is de vraag wat de ge70vigen na de
dood mogen verwachten. Welnu. zij laten inderdaad de dood finaal
achter zich, zegt hij~ Gaat het evenwel over de toekomst van de doden
in het algemeen dan zou naar andere SChriftgetuigenissen te luisteren
zijn, bijvoorbeeld naar Opb. 20 : '11 - 15. Vooral de verzen 14 en 15
zijn verschrikkelijk duidelijk: 'En de dood en het dodenrijk werden
in de poel des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood: de poel des
vuurs. En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het
boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs'. Hier horen
we van het verslagen zijn van de dood als de laatste vijand (het is
de laatste gerichtsdaad van God in het boek) èn van het blijven van
de verlorenen in de macht van iets dat nog erger is dan de dood en
daarom 'tweede dood' heet. Het is de plaats waar volgens vss 9 en 10
ook de duivel in terecht komt. Wie zou nog duidelijker gezegd willen
hebben dat er voor degenen die niet in het boek des levens voorkomen
geen enkele hoop bestaat? Misschien maakt iemand uit deze tekst de
uiteindelijk vernietiging van de duivel en de verdoemden op zodat op
deze wijze vObr hen aan de straf een einde komt op, maar van hoop
voor hen is hièr toch geen sprake? Maar Bonda rekent op p. 118 en 258
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N 3 ook met deze tekst af met geen ander argument dan 'Ik volg hier
Mathias Rissi', - een man die in het Duits hetzelfde beweert als
hijzelf. Sterk argumenterend kun je dat moeilijk noemen. Wel worden
we ook hier weer gekonfronteerd met het bekende procedé dat tegenover
de besproken tekst een andere schriftplaats komt te staan (die, zo
7ijkt het, tegen de vorige wordt uitgespee7d): Opb. 5 : 1~, waar
'alle schepsel' gezegd wordt God en het Lam te loven. - Maar de
Schrift mag toch wel eens van 'alle' spreken met verwaarlozing van de
verdoemden? (Wel eens? Zij doet dat vaak!) Mogen deze schepselen die
zich hand en tand tegen de genade verzet hebben ook nog eens een keer
geen naam hebben? 'De naam der goddelozen zal wegrotten', zegt Salomo
(Spr. 10 : 7b).
- Als reeds de eeuwige straf niet eeuwig is wat voor betekenis is er
dan nog aan de tijdelijke straffen van God te hechten? De tijdelijke
straffen hebben nu, in dit leven, volgens de traditionele leervoorstelling, een waarschuwende funktie. Omdat ze plaats vinden in 'het
heden der genade' (een term die uit de bijbel komt, Hebr. 3 : 13,
maar bij Bonda aan betekenis moet inboeten!) hebben ze zelf ook een
genadekarakter. Maar verbleekt dat niet als de eeuwige straf zelf ook
van tijdelijke aard is? Wie zal zich van die tijdelijke straffen dan
nog iets aantrekken? Hoe zou Bonda een tekst als 1 Kor. 11 : 32:
'(Maar) onder het oordeel des Heren worden wij getuchtigd opdat wij
niet met de wereld zouden veroordeeld worden' uitleggen? Wat is bij
hem het verschil tussen het krinein en het katakrinein van de tekst,
als toch bij hem het katakrinein een nieuwe vorm van het krinein is?
Bonda benadrukt sterk het genade-karakter van het gericht. Dat het
oordeel altijd verbetering bedoelt. Voor wat deze wereldtijd betreft
is dat zeker waar en terecht. Maar als je dat ook van het laatste
gericht volhoudt - is er dan eigenlijk wel een laatste gericht?
Verval je dan niet automatisch in de leer van de bijna eindeloze
kringloop van de wereldtijden die bij Origenes ook vast zat aan de
leer van de alverzoening? Bonda zegt dat de kerk terecht die leer van
de kringloop-gedachte veroordeeld heeft als een heidens insluipsel
(p. 42). Maar als je-van het hierna ook een heden der genade maakt
dan is toch het hek van de dam? Dan zal 'genade' altijd om een
'heden' vragen en wordt de eeuwigheid op de lange baan geschoven.
Komen we op het spoor van Bonda doordenkend niet inderdaad bij de
leer van zielsverhuizing terecht? De genade is aan het heden van hier
en nu gebonden, vandaar de term 'heden der genade'. Wat voor zin zou
het hebben te spreken over de begenadiging van de werkers van het
elfde uur (Mat. 20 : 1 - 16) als er helemaal geen elfde uur is? Ik
wil maar zeggen: Het hele waarschuwende spreken van de Schrift
verliest haar laatste ernst als waar zou zijn wat Bonda beweert. Er
is bij hem wel ernst maar geen laatste ernst. De Schrift kan zo
finaal niet spreken of Bonda ziet nog een vervolg (zie p. 212/3 waar
zelfs 'de eeuwigheden der eeuwigheden' van Opb. 14 : 10 door hem nog
getermineerd worden).
- Op p. 100vv horen we dat God de mensheid als eenheid geschapen
heeft en dat daaruit alleen al volgt dat God die eenheid van het
menselijk geslacht nooit zal opgeven. De mensheid blijft een eenheid
waaruit niemand gemist kan worden. Abraham mag dan de vader van alle
gelovigen zijn, Adam is de Vader van alle eens gezaligden. - Ik vind
dit eigenlijk een vorm van chantage. Heeft de pottenbakker niet de
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vrlJe beschikking over het leem om uit dezelfde klomp het ene
voorwerp te vervaardigen tot eervol, het andere tot alledaags
gebruik? (Rom. 9 : 21). Ik begrijp wel dat zo'n tekst Bonda niet zo
welkom is (hij ruikt naar Dordt, waar hij niet gunstig over oordeelt,
zie hfst. I, 2!), maar hij staat intussen nog steeds wel in de
bijbel. Bonda zegt deze dingen in het kader van zijn bespreking van
Rom. 5 : 18 en 19 waar je die beroemde afwisseling hebt van 'allen'
en 'zeer velen' ('de velen'). De gulheid en ruimhartigheid van Paulus
die hij uit deze teksten afleidt stelt hij tegenover de enghartigheid
van de traditie die het op woorden als Mat. 7 : Î4 (de smalle weg) en
Mat. 22 : 14 (weinigen uitverkoren) hield. Verzwegen wordt dat
diezelfde traditie toch ook altijd geweten heeft van 'een schare die
niemand tellen kan' (Opb. 7 : 9). Bonda karikaturiseert het
traditionele standpunt als hij met een smalende ondertoon zegt dat
volgens dat denken de dood 'de definitieve overwinnaar is over de
mensheid die God geschapen heeft - met als enige uitzondering de
weinigen 'die van Christus zijn'Cp. 118)'. Kleinering van Gods
heilswerk in de geschiedenis is kenmerkend voor elk chiliastischachtig denken. (Geen wonder; het eigenlijke komt immers nog?) De
weinigen die Christus inderdaad noemt zijn degenen om wie het in de
konkrete beslissingssituaties steeds gaat, maar bij elkaar opgeteld
vormen zij wel terdege de ontelbare schare. Van een zuinigheid van
Gods kant is dus helemaal geen sprake, wel van verantwoordelijkheid
bij ons.
En wat die alternering van 'allen' en 'zeer velen' betreft, Bonda kan
nu wel dat 'zeer velen' helemaal op de kant van het 'allen' trekken,
maar er is natuurlijk evenveel reden om het omgekeerde te doen. Men
zou toch na moeten gaan welke reden de apostel heeft om de woorden
'allen' en 'zeer velen', die toch beslist niet synoniem zijn, door
elkaar heen te gebruiken. Zou de eenvoudige verklaring die
bijvoorbeeld een Her-man Ridderbos hiervan gegeven heeft, dat namelijk
de tegenstelling hier niet is 'velen - weinigen', maar 'de ene - de
velen', niet de juiste zijn? (Aangevuld met wat ik eerder opmerkte
over de bewuste en bedoelde spanning tussen 'velen' en 'allen'?)
Tegenover 'de ene' kunnen de woorden 'allen' en 'zeer velen' heel
goed alterneren, omdat het in beide woorden om een kollektiviteit
gaat die dan tegenover een enkele persoon wordt gesteld. Tegenover
'weinigen' kan dat niet. Bij een getalsmatige benadering is de
stilzwijgende overgang van 'zeer velen' naar 'allen' (of omgekeerd)
rondweg gesjoemel.
- Op p. 109vv probeert Bonda aannemelijk te maken dat de zuchtende
schepping van Rom. 8 : 18vv de (niet-gelovige) mensheid niet alleen
insluit maar zelfs op de eerste plaats bedoelt. Die zal dus bevrijd
worden van de dienstbaarheid der vergankelijkheid (de ijdelheid waar
de Prediker het over heeft) tot de vrijheid van de heerlijkh~id der
kinderen Gods. - Moeilijk wordt dan mi de zin: 'Want dG schepping is
aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig maar om wil.le van
hem, die haar daaraan ond8 r worpen heeft ... '(vs 20), Bonda wijst eerst
de exegese af dat het de Here God zou zijn om wiens wille die
onderwerping heeft plaats gevonden ('Hem' met een hoofdletter). Onder
verwijzing naar Genesis 'de aarde is om uwentwi7 vervloekt' kiest hij
voor de kleine h in 'hem', Daar kan men het aardig mee eens zijn (al
sluit het een het ander mi niet uit), Maar dat zou dan wel betekenen
dat de mensen van die onderworpen schepping uitgesloten zijn, want
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mens en schepping komen dan immers tegenover elkaar te staan. Maar
dat kan Bonda voor zijn opvatting niet gebruiken en daarom keert hij
langs een omwegje (het kwade zou de onderwerpende macht zijn) toch
weer terug naar de' opvatting dat het over God gaat om wiens wille de
schepping aan de vruchteloosheid onderworpen is. En omdat het nu Gód
is die hier handelt, daarom is er hoop ('in hope' van vs 21) voor de
hele schepping, dat is voorop voor alle mensen. En zo komt Bonda dan
weer bij zijn eigenlijke onderwerp terecht. - Het valt niet te
ontkennen dat het Griekse woord ktisis, 'schepping', de
wereldbevolking, de mensen dus, soms kan insluiten (bijvoorbeeld in
Mark. 16 : 15 is dat het geval), maar om nu de hele mensheid door dit
taalkundig muizengat heen te laten behouden worden is toch wel wat
veel gevraagd. Je zou toch mogen willen dat Paulus dit belangrijke
onderwerp wat explicieter en eenduidiger aan de orde gesteld had dan
nu met dat enkel noemen van het'woord 'schepping' het geval is. Dat
is trouwens een algemeen bezwaar tegen Bonda's boek en misschien wel
het belangrijkste. Nergens kan hij een plaats aanwijzen in de bijbel
waar de leer van het behoud van alle mensen expliciet en uitgewerkt
aan de orde komt. Steeds moet ze verduidelijkt worden aan de hand van
teksten die weliswaar op het eerste gehoor zijn gevoelen schijnen te
bevestigen maar die ook anders en beter kunnen worden uitgelegd. Of
het nu om een bijbelwoord gaat als 'God wil dat all~ mensen behouden
worden' (I Tim. 2 : 4) of 'dat voor Mij elke knie zich zal buigen,
dat bij Mij elke tong zal zweren' (Jes. 45 : 23; Rom. 14 : 11,
Filipp. 2 : 10 en 11), p. 187vv, - steeds wordt dat dynamische
'alleen)' of 'elke' uit de kerygmatische en evokatieve sfeer gehaald
en voor leerstellige doeleinden gebruikt: 'Er stáát 'alle' en dus is
het ook 'alle'!' Een dwingerig misbruik van teksten noem ik dat.
- Een groot deel van zijn boek besteedt Bonda aan de bekende
hoofdstukken 9 - 11 van Paulus' brief aan de Romeinen: de toekomst
van Israêl (zie hfstt. V en VI; in het kader van zijn behandeling van
heel deze brief in de hfst. 111 - VIII van zijn boek). Ik ga daar in
mijn bespreking grotendeels aan voorbij omdat ik mij bij verschillende andere gelegenheid over de exegese van dit schriftgedeelte heb
uitgelaten. Mijn opvattingen daarover kunnen bekend zijn, althans
voor lezers van Opbouwen andere publikaties van mij.
- Het is heel jammer dat het boek van Bonda geen tekst- en ook geen
zakenregister bevat.
- Ik voel dat ik met het boek van Bonda nog niet klaar ben. Het hele
schriftlezen van de traditie is ermee aan de orde gesteld. Ik vrees
dat het velen zal aanspreken. Ik ben er zelf ook nog niet echt uit.
Het groot denken van Gods genade spreekt mij zeer aan. Maar van de
andere kant: De wens kan toch de vader van de in het boek van Bonda
uitgewerkte gedachte niet zijn?
H. de Jong
Zeist, september 1993
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