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DE HERMENEUTIEK VAN DE VERVREEMDING
Bespreking van het boek van CJ den Heyer VERZOENING,
:bijbe7se noties bij een omstreden thema, Kampen 1997
I. INLEIDING
1. Professor Den Heyer heeft een boek over de verzoening geschreven
dat veel stof doet opwaaien. Er zijn er velen in zijn kerk die vinden
dat hij als hoogleraar aan de 'school der kerken' in Kampen niet gehandhaafd kan worden. Het is hier niet mijn taak daar een uitspraak
over te doen. Wel wil ik zeggen dat met een eventuele afzetting van
deze kerkelijke hoogleraar het probleem dat hij aansnijdt niet opgelost zal zijn. Daarvoor is meer nodig. Bijvoorbeeld dat men zakelijk
met Den Heyer in discussie gaat. Is het waar wat hij beweert, dat de
r~ijbel (en het Nieuwe Testament in het bijzonder) de leer van de
'-/erzoening door de voldoening eigenlijk niet bevat? Hij zegt .dat
vanuit een moderne vervreemding; deze leer, zegt hij, kan hem niet
meer ontroeren of inspireren (p. 136). Nu, daarover kan natuurlijk
niet gediscussieerd worden. Geloof of niet-geloof, het is onberedeneerbaar. Maar hij gebruikt er ook exegetische argumenten voor.
Daarmee komt hij tot resultaten die sterk afwijken van wat de kerk
altijd geloofd en geleerd heeft. En als ik het goed zie zit dat vast
op een vrij algemene manier van theologiseren, waar je niet alleen
hem op aan moet kijken, maar waar ook mensen mee werken die tot
minder schokkende resultaten komen. Moet het bij de bespreking van
een boek als dit niet vooral over die wijze van theologiseren gaan?
Een wijze van theologiseren die ik niet anders dan geestelijk
oppervlakkig kan noemen?
2. Laat ik proberen er een nadere typering van te geven. Vroeger
onderscheidde men in de bijbel tweeêrlei auteurschap. Daar was de
Auctor Primarius en dat was God de Heilige Geest. En daar waren de
auctores secundarii, de mensen van wie de Heilige Geest gebruik had
(-~ma~kt ?m d~ bijbel ,tot stand te brengen. Van dat onde~scheid werd
-~el ln dle Zln gebrulk gemaakt dat de auctores secundarll helemaal
verdwenen achter de Auctor Primarius. Dat leverde dan het massieve
standpunt op dat de bijbel van a tot z het geïnspireerde woord van
God was. De plooien die aan dat geloof inde weg stonden - de
beperktheden en de onjuistheden in de Schrift - werden met geweld
glad gestreken. Veel energie is daarin gaan zitten, terwijl de
resultaten vaak gekunsteld waren en alleen diegenen 'overtuigden' die
al niet meer van hun overtuiging waren af te brengen. Persoonlijk heb
ik met vallen en opstaan de onhoudbaarheid van dit standpunt leren
inzien. Ook ik ben wel eens teveel met het gladsrijken van de plooien
bezig geweest. Toch betekent dat voor mij niet dat ik nu het onderscheid tussen het auteurschap van boven en dat van beneden ben gaan
verwerpen. Integendeel, ik heb het nodig. Alleen heb ik het opgegeven
de verhouding tussen die twee precies in kaart te brengen. Het .is
voor mij gaandeweg meer een (lief!) geheimenis geworden. Maar wat nu
in het boek van Den Heyer (en niet alleen bij hem!) gebeurt is precies het omgekeerde van de fout die men vroeger maakte. Was men vroeger eigenlijk blind voor het aandeel van de auctores secundarii, nu

ziet men in wezen geen Auctor Primarius meer. De bijbel schrijvers
worden nu uitsluitend contextuëel benaderd. Het is vanuit hun eigen
achtergrond dat zij hun getuigenissen geven en die achtergrond kan zo
verschillend zijn dat op eenheid van getuigenis niet meer te hopen
valt. Dit betekent dat de subjectieve beperktheid van het getuigenis
wezenlijk voor de bijbel is geworden. Het betekent ook dat het oude
jadagi um van Schrift met Schrift verge 1 ijken en zo de Schrift haar
eigen uitlegster te laten zijn, opgegeven is. Wat bij de ene auteur
meer expliciet naar voren komt, mag niet meer ter verklaring worden
aangedragen voor wat de andere auteur meer impliciet zegt. Dat was
vroeger de gewoonste zaak van de wereld omdat de getuigenissen uiteindelijk op de ene goddelijke auteur teruggingen en 'door één herder
gegeven waren' (Prediker 12 : 11). Maar met het verdwijnen van de ene
goddelijke auteur is ook de eenheid van de Schrift gebroken (zie
Johannes 10 : 3~ - 36). En een ander gevolg van deze veranderde kijk
op de bijbel is dat de uitleg wantrouwig is geworden. Men verdenkt de
auteurs van allerlei bijbedoelingen achter hun schrijfarbeid en van
~et bevorderen van groepsbelangen. Daar elke goddelijkheid hun vreemd
C.-/s, is hun nu bl ijkbaar ook niets mensel ijks meer vreemd. Argwanend
worden de bijbelse getuigenissen beklopt en bevoeld en onwelwillend
wordt de steun die de ene auteur de andere zou kunnen bieden van de
hand gewezen. Spitsvondig en letterknechterig worden hun getuigenissen gewogen en te licht bevonden. Het maakt soms de indruk dat men
niet wil begrijpen wat er staat. Daarbij komt dan nog dat men een
denken dat tussen religieus en geseculariseerd instaat als h2rmeneutische sleutel bij de teksten hanteert, waardoor men zier ~igenlijk
niet meer wil verdiepen in wat men vermoed~met dat denken niet te
stroken. Men staat religieus en et~isch niet echt open voor andere
geluiden dan welke door d~t sekuliere denken worden aangegeven. Ik
zou h i er 'v'an een hermen'eut i ek. van vervreemding wi 11 en spreken. Omdat
deze v,::j-vreemde en vervreemdende benadering van de Schrift een vrij
algemeen verschijnsel is, zouden wij er weinig mee opschieten wanneer
we ermee volstonden aan één gebruiker van deze methode kerkelijke
sancties op te leggen. Dat zou niet anders dan een 'kurieren am
Symptom' zijn. In ieder geval is het daarnaast nodig met deze methode
van theologie bedrijven in gesprek te gaan om zo te trachten begrip
(~n inzicht in het seculariserende karakter ervan bij te brengen. Om
-dns dan vervolgens, kon het zijn, samen te bekeren tot een vollere
manier van bijbel lezen.
3. Laat ik nóg een poging doen om iets kenmerkends te zeggen over de
manier waarop de sChrijver van dit boek met de bijb~l bezig is. Herhaalde malen lezen we bij hem dat Paulus geen dogmatiek heeft geschre
ven. Hij wijst daarbij met een zeker recht op het fragmentarische van
de uiteenzettingen van de apostel. Maar zou het niet kunnen zijn dat
achter die fragmenten toch wel degelijk een gedachtengeheel schuil
gaat dat je een leersysteem zou kunnen noemen en waarin die fragmenten inpasbaar zijn? Zoals - om het te vergelijken met iets uit een
andere wereld - uit literaire teksten, naast elkaar gelegd en met
elkaar vergeleken, een grammatica op te maken valt, zonder dat die
teksten die grammatica nu precies 'leren' (bewaar me!)? En zou het,
dit waar zijnde, niet zaak zijn dit bij de exegese van de teksten
voortdurend te bedenken? Zou ook het latere dogma van de kerk geen
poging kunnen zijn om deze leer achter de teksten, van waaruit Paulus
en de anderen - inderdaad praktisch en ad hoc - geschreven hebben, te
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achterhalen? Ze uit de teksten en hun achtergrond af te lezen in
plaats van ze aan de teksten op te leggen, zoals nu algemeen gesuggereerd wordt? Wanneer je ervan uitgaat dat het God is die door de
verscheidenheid van de verschillende bijbelboeken heen ons iets te
boodschappen heéft, is de aanname van zo'n boodschappelijk geheel
achter de teksten toch voordehandliggend? Zou de bijbel werkelijk
Izo'n verward en zichzelf tegensprekend boek zijn als Den Heyer
(bijvoorbeeld op p. 134) beweert, dan zou hij al lang uit de gratie
zijn, niet bij een kritische wetenschap (die er zich niet eens mee
zou bemoeien), maar bij de mensen die met echte levensvragen zitten.
4. Ik wil het boven gezegde aan de hand van enkele uitgewerkte voorbeelden verduidelijken. Maar laten we eerst eens op ons gemak door
het boek heenlopen om zo kennis te nemen van wat de auteur in zijn
boek allemaal beweert. (Soms overkomt mij daarbij de tegenspraak
tegen Den Heyers voorstellingen zo spontaan dat ik me niet kan
bedwingen er maar direct mee voor de dag te komen. Wanneer ik mijn
('1en wé 1 i n bedwang kan houden wi 1 dat evenwe 1 n i et zeggen d'at' i k geen
~,.ritiek heb op de dingen die ik al lezend weergeef of samenvat. Men
zou op zo heel, heel veel wel kritisch in kunnen gaan ... )
11. INHOUD VAN HET BOEK

1. Nadat de schrijver in het voorwoord van zlJn boek het recht en de
noodzaak van het onderzoek naar de historische Jezus heeft beplei~ en
vervolgens op de onvermijdelijke kloof die dan ontstaat tussen de
historische Jezus en die van het kerkelijke dogma heeft gewezen, komt
hij in het eerste hoofdstuk, getiteld DE GEKRUISIGDE, tot een korte
schets van Jezus' levensloop tot op de kruisdood, Jezus' oorsprong
wordt gezocht in de kringen van het farizeese jodendom, waarbinnen
een geschrift als de Psa7men van Sa7omo de messiasverwachting nieuw
leven had ingeblazen, Maar tot die kringen behoorden ook anderen die
een meer apokalyptische visie op de toekomst hadden waarin voor een
messiasverwachting geen plaats was.
(Wat hier opva7t is dat de kring die het evange7ie ze7f a7s het ge es
te7ijke achterland van de Heiland noemt, name7ijk de kleine groep of
subcultuur van 'a7len die de vertroosting van Israë7 en voor Jeruza(,7,e"!.ver7ossin,g ver,wachtten' (Lucas 2 : 25 en 38) buiten be,schouwing
'~.;)77Jft. In d7e kr7ng leefde sterk het Troostboek vah Jesaja, waar de
oude Simeon de stof voor zijn hymne aan ont7eende (verge7ijk Lucas 2
: 30 - 32 met Jesaja 40 : 5; 42 : 6; 49 : 3; 51 : 4 en 5; 52 : 10).
In het leven van Jezus wordt op zijn doop door Johannes gewezen als
het beslissende keerpunt. Wat er toen precies gebeurd is wordt vanwege de onderlinge tegenspraak tussen de evangelisten niet duidelijk,
maar zoveel is zeker dat Jezus zich vanaf dat moment de door God geroepene geweten heeft op wie de Geest was neergedaald. Wat zijn optreden betreft gaat de aandacht vooral uit naar het bescheiden en
tegelijk onconventionele karakter daarvan. In plaats van zich de
Christus te noemen kiest hij voor de uit de apokalyptische literatuur
bekende maar niet zo duidelijke aanduiding Zoon des mensen en ondanks
zijn farizeese achtergrond bekommert hij zich weinig om de vraag of
zijn eigen reinheid door zich met onreinen in te laten geen gevaar
liep. Zijn leven droeg volledig het karakter van 'er-zijn-vooranderen'. Opgegaan naar Jeruzalem om daar het paasfeest te vieren
komt hij in een stad vol spanningen terecht waar hij door een bewust
provocerend optreden de aandacht, ook van de autoriteiten, op zich
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vestigt. In Getsemane worstelt hij met de wil van zijn 'abba' tot hij
er zeker van is dat hij zich aan het vóór hem liggende lijden niet
mag onttrekken. Hij aanvaardt de consequenties van zijn optreden door
zich bij zijn arrestatie niet te verzettten.
(Het is hier voor de eerste maa7 dat de schrijver het getuigenis van
de vierde evange7ist, vo7gens hetwe7k Jezus a77es van tevoren wist,
buiten spe7 zet. Dat za7 verderop in het boek vaker gebeuren.)

De kruisdood die Jezus moest ondergaan was wel vreselijk maar niet
uniek. Voor Jezus betekende deze dood dat hij menselijk als een
mislukkeling moest gelden.
(Het bee7d dat op deze wijze van Jezus geschetst wordt is een gesecu7ariseerd portret van een Joodse charismaticus. Getracht is zijn optreden door en door inzichte7ijk te maken, maar daardoor is het des
te onbegrijpe7ijker dat er na zovee7 eeuwen nog zovee7 ophef over hem
gemaakt wordt.)

2. Het tweede hoofdstuk heet JEZUS OVER DE ZIN VAN ZIJN LIJDEN. De
die Jezus volgens het evangelie naar Johannes' beschrijving
C.áan zij n 1 even en sterven gegeven heeft en die stro·o·kt met de voorste 11 i ng van het 1ate re dogma kunnen wij n i et meer overnemen. 'Zoa 1s
Jezus door de evangelist Johannes wordt getekend, zo is hij in ieder
geval niet geweest' (p. 23). De aandacht is verschoven naar het menselijke van Jezus en daarvoor kunnen we beter te rade gaan bij de
synoptisshe evangelies, Marcus voorop. Niet dat dan alle problemen
voorbij zijn. Zo zijn de voorzeggingen die Jezus volgens de synoptische evangelies van zijn lijdensgang gedaan heeft en die dat Johannefsche beeld schijnen te bevestigen, hoofdzakelijk als vaticinia ex
eventu te beschouwen, zij het dat het niet ondenkbaar is dat Jezus
zijn lijden en sterven als een onvermijdelijkheid voorvoeld heeft.
'Dat is ook menselijk gesproken voorstelbaar', zegt een kenmerkend
zinnetje (p. 25). Bij de woorden waarmee Jezus aan zijn lijden en
sterven duiding geeft, gaat het om een aantal schriftplaatsen waarvan
in alle gevallen de authenticiteit omstreden is. Bedoeld zijn de
tekst over het dienen, met het opmerkelijke woord over de losprijs
(Marcus 10 : 45), en de woorden bij de instelling van het avondmaal,
waarin over het bloed des verbonds gesproken wordt. Bij de woorden
(·~Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om Zich te laten dienen,
·,·,naar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen'
(Marcus 10 : 45) komt wat die losprijd betreft ~e uitleg niet verder
dan 'leven voor anderen' en 'sterven voor velen', wat toch meer voor
het eerste deel van die zin geldt, en bij het bloed des verbonds
wordt gezegd dat het naar Exodus 24 verwijst en dat daarbij van een
verzoeningsritueel in het geheel nog geen sprake is. 'Blijkbaar bezegelt het bloed de bereidheid van het volk zich te onderwerpen aan de
eisen die voortvloeien uit het verbond met God' (p. 28).
-~~etekenis

(Hoe de rite van de besprenke7ing met b70ed de bereidheid van het
vo7k om God te dienen kan bezege7en, wordt niet verk7aard. Een enke7e
b7ik in het aangehaa7de hoofdstuk kan trouwens duide7ijk maken dat
het hier we7 dege7ijk om offerb7oed gaat waardoor het vo7k gehei7igd
werd (vg7 Exodus 24 : 5 en 6; Hebreeën 10 : 29)).

Het avondmaal wordt dan vervolgens in verband gebracht met de maaltijden die Jezus met de scharen hield, waaruit bleek hoe Hij voor
anderen leefde. Dat kwam dan tot een cl.imax tijdens de laatste maaltijd met zijn discipelen, waaraan Hij de band met hen via de tekens
van brood en wijn in 'zijn bloed van het verbond' bezegelde. 'Dat we
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hier ver af ZlJn van allerlei offerrituelen, moge blijken uit het opmerkelijke feit dat Jezus zich op geen enkele manier vergelijkt met
het paaslam. Overigens had ook dat geen functie als offerdier' (p.
28)

(Dit 7aatste is in strijd met Exodus 12 : 27 waar het paas7am eenpaasoffer genoemd wordt (zèbach pèsach). En a7 is het waar dat de
;Hei7and zich aan de paasmaa7tijd niet, zoa7s Pau7us 7ater wé7 doet (I
Corinti~rs 5 : 7), met het paas7amidentificeert (ste7 je voor dat
Hij dat daar bij de inste77ing van het avondmaa7 wé7 gedaan had en
bij het omhoog heffen van bijvoorbee7d een sChapenschenke7 de woorden
gesproken had: dit is mijn 7ichaam, - het zou het avondmaa7 tot een
schaapjess7achtfeest gemaakt hebben!), dat geeft ons nog niet het
recht om de kenne7ijke band die Christus tussen het avondmaa7 en het
oudtestamentische pascha gelegd heeft te verwaar7ozen. - Bij zo'n
uit7eg treedt je de weerzin van de schrijver tegemoet om zich in de
betreffende teksten echt te verdiepen. Hij heeft er gewoon geen
boodschap aan.)

( -.:renslotte kan uit het feit dat Jezus aan het kruis Psalm 22 aanhaalt
-4bgemaakt worden dat Hij zichzelf heeft gezien als één van de lijdende rechtvaardigen. In wanhoop en hoop heeft Hij zich op God gericht.
(Daarbij gaat de schrijver eraan voorbij dat we7iswaar Psa7m 22 door
de lijdende rechtvaardigen gebruikt kan worden, maar dat het daarin
beschreven 7ijden zo excessief is en de ver70ssing daaruit zo scheppingwijd gevierd wordt dat je je afvraagt: Van wie zegt de profeet
dit? Van zichze7f of van iemand anders? (verge7ijk Hande7ingen 8 :
34)) .

3. Het derde hoofdstuk, getiteld DE VRAAG NAAR GOD, is theologisch
van aard en probeert een kader te vinden waarbinnen het bericht van
JezuS' opstanding voor de moderne mens die niet meer in wonderen kan
geloven toch nog een kans van slagen krijgt. Dat kader wordt gevormd
door het vaste geloof, vooral in de ps~lmen beleden, dat de 'lijdende
rechtvaardige' door God niet in de steek gelaten wordt. De moeilijkheid is nu evenwel dat Christus wél in de steek gelaten is. Jezus'
opstanding is dan ook een postulaat van dit vaste psalmengeloof en is
meer theo7ogisch dan christ070gisch te verstaan, dat wil zeggen dat
(---:~t meer over God dan over Chr i stus zegt. Maar wat i s dan die opstan\.-d i n g ? Ch ris t u sst a a top i n de gel 0 v i ge die be rei dis ach ter Je zus de
weg van God te gaan. De opstanding van Christus zoals de traditie die
beleden heeft is voor de moderne mens niet meer te geloven. Door de
verscheidenheid van de berichten in het evangelie is het trouwens
onmogelijk zich van zo'n gebeuren een duidelijk beeld te vormen. Wij
komen niet verder dan het woord van Jesaja 45 : 15: 'Voorwaar, Gij
zijt een God die zich verborgen houdt, de God van Israël, een Verlosser'. Dat wil zeggen dat het bij de opsta~ding om een verborgen
verlossing gaat. Verborgen is God doordat de rechtvaardige Jezus,
anders dan in Psalm 22, waar van een wending ten goede verteld wordt,
niet verhoord tenonder gaat in de dood. Maar toch is God Verlosser
doordat het verhaal van Jezus bij zijn dood niet ophoudt. Zijn Geest
inspireert de gelovigen tot op de dag van vandaag. Ook bij de perzische koning Kores was God op een verborgen manier Israëls Verlosser.
Die wreedaard wordt nota bene een messias genoemd! - Waarom lijden
mensen? Menselijk lijden gaat niet altijd op de zonde terug. Er is
ook het onschuldig lijden van de rechtvaardige, zoals Israël in de
loop van zijn geschiedenis gaandeweg meer is gaan ontdekken (Job,
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bijvoorbeeld). Zulke rechtvaardigen lijden omdat zij trouw blijven
aan God. Hun lijden heeft ook voor anderen betekenis. In meerdere
psalmen, in Jesaja 53 en in de Wijsheid van Salomo (2 : 12 - 20 is
een indrukwekkend getuigenis) wordt over hen gesproken. In dat kader
moet het lijden en sterven van Jezus worden gezien.
(Angstva77ig wordt er in dit hoofdstuk tegen gewaakt dat het chris,telijke opstandingsgeloof het hoofd boven het joodse maaiveld uitsteekt. Het joodse opstandingsgeloof is dan ook gemakkelijker dan het
christelijke met het sekuliere denken te verenigen, omdat het de opstanding als apotheose van de geschiedenis buiten het saeculum
plaatst. Het moeilijke van Christus' opstanding is dat ze binnen deze
wereldtijd va7t; je kunt haar inderdaad al7een maar ge7oven.)

4. Nadat het tot dusver over Jezus zelf heeft gegaan komen vanaf
hoofdstuk 4, getiteld DE VISIE VAN PAULUS, de verschillende auteurs
van het Nieuwe Testament over de betekenis van Jezus' lijden en
sterven aan het woord, Paulus (in chronologische volgorde) voorop,
(~'./an wie alleen de brieven aan de Romeinen, aan de Corintiërs, aan de
~-Jalaten, de eerste aan de Tessalonicenzen, aan de Filippenzen en aan
Filemon echt van zijn hand zijn. Paulus was geen systematisch theoloog, maar een praktische gemeenteleider, een bruggenbouwer die het
charisma had om met de spanningen in de jonge gemeentes om te gaan.
Hij was een diaspora-Jood die trots was op zijn joodse afkomst, een
man van twee culturen: de vermaarde hellenistische stad Tarsus en
Jeruzalem als het centrum van de joodse godsdienst. Tegen de heilsbetekenis van een gekruisigde zal hij zich als Jood en als Griek verzet hebben en het verwondert dan ook niet dat we hem als medeplichtige bij de executie van Stefanus ontmoeten. Een gekruisigde was een
vervloekte (Deuteronomium 21 : 23) en de bewering dat Jezus uit de
doden was opgestaan, als enige wel te verstaan, moet hem ongeloofwaardig in de oren geklonken hebben. Totdat hij bij Damascus de openbaring, de apocalyptische ervaring kreeg dat deze gekruisigde door
God was opgewekt. Uit Filip. 3 : 8 - 9 blijkt hoe radicaal Paulus
deze ervaring als een breuk met zijn verleden gezien heeft; hij hield
wat achter hem lag voor vuilnis,. drek, stront. De interpretatie echter van deze bekering als zou er nu voor Paulus alleen verzoening
r~ussen God en mens mogelijk zijn dank zij de dood van Christus aan
L;let kruis, staat aan kritische bevraging bloot. Het apocalyptische
van zijn ervaring bij Damascus verzet zich daar eigenlijk tegen. In
de Opgestane is immers voor zijn besef het messiaanse rijk in principe reeds begonnen, waarin voor gericht en veroordeling geen sprake
meer is. Het kruis staat bij hem wel in het centrum, maar het is het
directe gevolg van zijn ontmoeting met de opgestane dat hij het kruis
positief weet te duiden. Dat is zijn denkrichting. Het kruis zelf
blijft voor hem een aanstoot. Dat kun je hieraan merken dat het 'verhaal' van het kruis bij hem geen aandacht krijgt en eigenlijk niet
relevant is. Het enige positieve eraan is dat Christus dat kruis
vrijwillig aanvaard heeft. Zo is het een teken van Gods genade geworden. Paulus' gedachten over de soteriologie zijn moeilijk te
traceren omdat zijn oeuvre fragmentarisch is en zijn denken sterk
metaforisch, zoals dat van de hele bijbel: God is vader, herder,
koning. De beelden buitelen bij hem over elkaar heen. Nu eens ervaart
de apostel de verlossing als een apocalyptisch door Christus getrokken worden uit de tegenwoordige boze wereld, dan weer is er een
voortzetting van het aardse bestaan mogelijk dank zij een nieuwheid
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van leven. Zo leeft hij in twee werelden. De voorstelling dat
Christus 'voor ons' gestorven is leverde voor Paulus weinig moeite
op. Dat sloot aan bij de traditie van de onschuldig lijdende
rechtvaardige, zqals het Oude Testament (Jesaja 53) daarvan sprak.
Zowel in de passage over het avondmaal (I Cor. 11) als in die over de
opstanding (I Cor. 15) kom je de spreekwijze tegen. Het is dan ook
;heel begrijpelijk dat Paulus een verband legt tussen het kruis en het
gericht Gods. 'Christus heeft ons vrijgekocht (de geliefde metafoor
van slavernij en vrijheid!) van de vloek der wet door voor ons een
vloek te worden' (Galaten 3 : 13). Wij overvragen echter deze
metafoor als we de vraag opwerpen aan wie dat losgeld betaald is.
Latere generaties hebben zich aan zulke overvraging schuldig gemaakt.
De Heidelbergse Catechismus bijvoorbeeld werkt met dat betalen heel
sterk, getuige de zondagen 5 en 15. Maar Paulus zegt nergens dat de
dood van Jezus een 'betaling' aan God zou zijn die bewerkstelligt dat
de toorn van God wordt gestild.
(Ook niet

in Efeziërs 5 :

'Christus heeft zich voor ons overgegeGade tot een we7riekende reuk'?
'Gade' wijst toch op de richt ing van Christus' ze 7fovergave?)

1:

r~en a7s een offergave en s7achtoffer,

---.-"1et

Ook het begrip 'verzoening' mist bij Paulus de voldoeningsgedachte.
Is de dood van Jezus wel het offer dat gebracht moest worden om God
en mensen met elkaar te verzoenen? Paulus gebruikt bewust geen offerterminologie als hij dit begrip 'verzoenig' introduceert. Hij zou
daarmee in een heidense stad als Corinte ook niet zijn overgekomen.
Hij gebruikt een woord uit het gewone sociale v~rkeer en belicht
daarmee een facet van het lijden en sterven van Christus. Dank zij
Christus kunnen God en mens weer in vrede met elkaar leven. Niet
anders staat het met het bekende woord bij de apostel dat ons paaslam
geslacht is (I Cor. 5 : 7). Merkwaardigerwijs bevatten de evangelies
nergens verwijzingen naar Grote Verzoendag. Ook Paulus kiest zijn
vergelijkingsmateriaal doorgaans niet uit die sfeer, zelfs niet als
hij het over het avondmaal heeft. De verwijzing naar het paaslam komt
voor in he~ verband van een tirade tegen grove zonden in de gemeente
van Corinte. Paulus wil dat de gemeente rein leeft en vergelijkt de
zonde met de werking van zuurdeeg. Associatief komt hij dan op het
feest van de ongezuurde broden en een volgende associatie is die van
(~hristus als het paaslam. Het paaslam was geen offerdier in de strik
-te zin van het woord. Christus wordt met deze metafoor dan ook niet
als offerdier aangewezen. Jezus heeft als het geslachte paaslam de
weg gebaand naar het ongezuurBc5frein--Teven,----ri1eer ni-et-.-TensToYfe 'cfe- -, ,--- -bijzonder ingewikkelde passage in Rom. 3 : 21, die inderdaad een
verwijzing naar de tempelcultus in Jeruzalem bevat: 'Hem heeft God
voorgesteld als zoenmiddel, door het geloof, in zijn bloed ... ' Was
Paulus hier origineel of greep hij terug op wat al eerder zo gedacht
was? De vertaling 'zoenmiddel' is onzeker; elders (Hebr. 9 : 5) is er
het verzoendeksel uit de tabernakel mee aangeduid (zie Exodus 25 : 16
- 20). In het ritueel van Grote Verzoendag speelt dit verzoendeksel
een grote rol (zie Leviticus 16). Er wordt een bloedhandeling bij
verricht ter verzoening van het heiligdom en van de tent der samenkomst en van het altaar. Daarna vindt de wegzending van de bok plaats
waardoor de ongerechtigheden van het volk worden weggedragen uit het
midden van de gemeenschap van het volk van God. Met een schone lei
kan opnieuw worden begonnen. Christus met het verzoendeksel vergelijken is weliswaar een vreemde beeldspraak, maar je moet daarbij denken
aan het kruis als de plaats van vloek en zegen, gericht Gods en nieu7

we schepping en dus ook de plaats waar de verzoening tussen God en de
mensen geschiedt. Aan de uitdrukking 'het bloed van Christus' moet
daarbij niet teveel waarde worden gehecht, want Paulus bediende zich
slechts bij hoge uitzondering van deze speekwijze. Zijn voorkeur ging
uit naar beelden ontleend aan de werkelijkheid van elke dag.
(Merk op dat bij deze uit7eg van Christus a7s het verzoendekse7 in
plaats van Christus als het zoenmiddel de aandacht verschuift van het
gebeuren van de verzoening zelf naar de plaats van dat gebeuren en
dat de functie van het b70ed daarbij onderbe7icht blijft. Het unieke
van het werk van Christus gaat zo ver70ren en het is bij deze uit7eg
geen wonder dat de apostel kan oproepen Christus in het eigenlijke
van zijn werk na te vo7gen: 'Laat die gezindheid bij u zijn welke ook
in Christus Jezus was, Filip. 2 : 5.)
5. Het vijfde hoofdstuk heet NA PAULUS en probeert enigszins in kaart
te brengen hoe de eerste tijd na het wervelende optreden van de apostel er uitgezien heeft. De bronnen zijn fragmentarisch, maar zoveel
(~s zeker dat Paulus met zijn brieven behalve bijval ook.~rgernis en
~~egenstand heeft opgeroepen. Zljn medestanders moeten W1J vooral onder zijn medewerkers (bijv. Barnabas) en leerlingen (bijv. Timoteüs,
Silas, Lucas en Titus) zoeken. Onder hen zijn er geweest die de onechte brieven op naam van de leermeester geschreven hebben, die van
Colosse voorop, waarin de christologisch bewerkte hymne op de preëxis
ten te wijsheid Gods voorkomt. In de christologische bewerking gaat
het op een bijna Paulinische wijze over de verzoening en het bloed
des kruises (1 : 20, 21). De brief aan de Efeziërs gaat op dat spoor
door en komt met de originele gedachte dat het bloed van Christus
niet alleen de verzoening tussen God en meris bewerkt, maar ook die
tussen mensen onderling, besnedenen en onbesnedenen (Ef. 2 : 14 16). Uit de school van Paulus komen ook de pastorale brieven. Omdat
die geschriften meer ingaan op de gemeenteproblematiek is hun bijdrage aan de verder gaande christologische bezinning niet groot geweest. Christus wordt middelaar en heiland genoemd en ook de zin dat
Christus zichzelf gegeven heeft tot een losprijs voor allen (zie ook
Mat. 20 : 28) komt erin voor. Van Paulus' tegenstanders ~eten wij
veel minder. We weten van een fel verzet tegen zijn apostel schap, dat
(-~aulus niet minder fel verdedigd heeft. Dan was er de tussenpositie
'~-d i e Pau 1 us i nnam tussen de Juda ï sten en diegenen u i t de n i et-Joden
die helemaal van geen wet meer wilden weten. Paulus liet daarmee een
knoop na die door later komenden is doorgehakt, waar dan de brief van
Jacobus een reactie op is, alsook het evangelie naar Matteüs met zijn
'Meent niet dat Ik gekomen ben om wet en profeten te ontbinden'.
Mogelijk heeft Paulus ook met zijn geringschatting voor het aardse
leven van Jezus verzet opgeroepen en zijn de evangelisten in reactie
daarop aan het werk gegaan om de verhalen over Jezus niet verloren te
laten gaan.
6. Zo komen we bij de SYNOPTISCHE EVANGELIëN terecht, zoals het zesde
hoofdstuk heet. Die zijn na Paulus ontstaan en laten zien dat niet
iedereen het met de apostel eens was dat de aardse levensgang van
Jezus er niet zo veel toe deed. Naarmate het verleden meer verleden
werd ontstond de behoefte de herinneringen daaraan vast te leggen.
Maar het historisch-kritisch onderzoek heeft het gezag van deze geschriften aanzienlijk gereduceerd. Tussen het gebeuren zelf en de
evangelies zoals wij die kennen liggen mondelinge en schriftelijke
8

overleveringen, die in eerster instantie door een oer-Marcus en een
logia-bron Q zijn geordend. De hypothese van die Q-bron is bevestigd
door de vondst van het niet-canonieke evangelie van Tomas. Deze gecompliceerde voorgeschiedenis maant ons tot behoedzaamheid in het
historisch verwerken van de bijbelse evangelies.
De vroegste van het drietal is Marcus, welke persoon achter die naam
;dan ook maar schuil mag gaan. Dat hij in de vroege kerk 'de tolk van
Petrus' genoemd wordt, moet met een korreltje zout genomen worden.
Niet onmogelijk dat men daarmee zijn gezag heeft willen verhogen. Wat
zijn christologische visie betreft overvragen wij hem gemakkelijk,
want zijn verhaal heeft iets primitiefs. In weerwil van zijn 'haast'
in het vertellen (het stopwoord 'terstond'!) valt op dat hij voor de
beschrijving van de wonderen veel tijd uitrekt. Tijdens zijn doop
door Johannes ontdekt Jezus dat hij op een bijzondere wijze door God
geroepen is en vanaf dat moment treedt hij op als verkondiger van het
koninkrijk Gods. In de beschrijving van het lijden en sterven van
Jezus betreedt Marcus gebaan~e wegen: het lijden wordt geplaatst in
(~·1e traditie van de 1 ijdende rechtvaardige, hetgeen bl ijkt uit het
'-~oord over het dienen en over het bloed van het verbond dat voor
velen vergoten wordt - zinspelingen op Jesaja 53, dat eveneens in die
traditie staat.
In het evangelie van Matteüs (wie dat dan ook maar mag zijn) klinken
veel stemmen die geen harmonieus geheel met elkaar vormen. Enerzijds
beweegt het zich geheel binnen de joodse horizon, anderzijds is het
zendingsbevel universeel; enerzijds worden de Farizeeërs tot voorbeeld gesteld, anderzijds is de kritiek op hen zeer fel. Matteüs is
in de beschrijving van de wonderen beknopt, mäar in die van het onder
wijs uitvoerig (de vijf redevoeringen). In de beschrijving van het
gericht ontbreekt het woord genade en worden de mensen beoordeeld op
wat ze concreet hebben gedaan. Jezus' dood aan het kruis is geen bron
van verzoening, maar draagt het karakter van een voorbeeld: zo lijdt
de rechtvaardige. De naam: 'Hij zal zijn volk redden van hun zonden',
moet in die zin verstaan worden dat Jezus de mensen de weg wijst van
de overvloedige gerechtigheid. Daarnaast lopen bij Matteüs' evangelie
nog nevenstromingen, zodat het mogelijk is dat het later één of meerdere bewerkingen heeft ondergaan. Zo zijn er vooral in het tweede
(1eel passages die een sterk anti-joods sentiment voeden: de vervan~·9ingstheologie (het koninkrijk gegeven aan een volk dat de vruchten
daarvan opbrengt), de felle rede tegen de Farizeeërs, 'zijn bloed
komen over ons en over onze kinderen' en de leugen van de joodse
raad.
(Is het toeva77ig dat deze passages juist in het tweede dee7 van het
evange7ie voorkomen? Zou het niet kunnen zijn dat het evange7ie joodvriende7ijk begint maar dat naarmate het joodse vo7k nee zegt tegen
de Hei7and de toon naar hen toe ook scherper wordt? Zie je dat ook
niet in het vierde evange7ie, waar aan het begin staat 'A7zo 7ief
heeft God de were7d gehad ... ' (3 : 16) en op het einde: 'Niet voor de
were7d bid Ik U' (17 : 9)? In het Troostboek van Jesaja tref je hetze7fde verschijnse7 aan. In het eerste dee7, de hoofdstukken 40 - 48,
7ees je in het begin: ' .. . gij, Israè7, mijn knecht; Jacob die Ik verkoren heb, nakroost van mijn vriend Abraham . .. ' (41 : 8) maar is er
dan vo7hardend verzet en afwijzing van het werk dat God door de heiden Kores voor zijn vo7k doet, dan k7inken scherpe woorden: 'Gij hebt
het noch gehoord, noch geweten, noch heeft zich van ouds uw oor geopend, want Ik wist dat gij zeer trouwe7oos zijt en een overtreder
1
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heet van de moederschoot aan' (48 : 8).)

Een andere trek van Matteüs is weer dat hij sterk apocalyptisch is,
maar ook loopt er een johanne~sche draad door zijn boek, in die zin
dat het koninkrijk een realiteit van het heden is, waar je nu in
binnen kunt gaan (vgl ook de 'johanne~sche zwerfsteen' van Matteüs
11). Zo is binnen dit ene evangelie het beeld van Jezus langzaam maar
jzeker veranderd.
Ook Lucas heeft Marcus als bron gebruikt maar weer heel anders dan
Matteüs. Vooral zijn maatschappelijke horizon verschilt van de anderen; Lucas schreef een evangelie voor heren van stand. De armen
worden zonder meer zalig gesproken én de rijken mogen er ook bij horen. Hun heilsweg? 'Zij hebben Mozes en de profeten, naar hen moeten
zij luisteren' (16 : 29). Doen ze dat niet dan zullen zij zich ook
niet laten gezeggen wanneer iemand opstond uit de doden. Wat is in
het licht van zulke woorden nog de betekenis van Jezus' lijden en
sterven? Daarvoor moeten onze verwachtingen inderdaad niet te hoog
gespannen zijn. Lucas' evangelie is de boodschap van Gods Geest en
(lan bli~dschap. Vanuit de gave,van Gods Geest breng~ hij de armen het
-~vangelle (Lucas 4; de vervulllng van Psalm 72) en ln het geboorteverhaal is er de verkondiging van grote blijdschap. Is Jezus ook
heiland, omdat hij voor onze zonden aan het kruis is gestorven? Lucas
geeft weinig theologische duiding. Het woord over Jezus' leven als
losprijs voor velen is bij hem geworden tot: 'Ik ben in uw midden als
dienaar'. Het commentaar op zijn sterven komt uit de mond van de
hoofdman: 'Inderdaad, deze mens was rechtvaardig!'
7. HET EVANGELIE VAN JOHANNES is een sprekend voorbeeld van de veelkleurigheid van het Nieuwe Testament. Het relaas van de geliefde
leerling heeft in de oude kerk een groot gezag gehad. Begrippen als
preëxistentie en incarnatie zouden zonder hem een veel minder grote
rol in de kerkgeschiedenis hebben gespeeld. Het ge.zag van de vierde
evangelist is sinds de negentiende eeuw danig geslonken, bijvoorbeeld
wat betreft de voorstelling van het leven van Jezus als een voortdurend conflict met het jodendom. Die voorstelling lijkt meer te kloppen op de situatie van na 70 nCo Terugprojectie dus. De traditie
plaatst de auteur Johannes in Efeze, meer waarschijnlijk is dat het
(~-~ een ~nbekende auteur uit Alexand~ië gaat, de stad me~ zijn vele
-~oden dle het New Yörk van de oudheld was, waar tussen Jodendom en
hellenisme een brug geslagen werd. Daar werd, uitgaande van Spreuken
8 over de prexistente wijsheid gespeculeerd. Daartegenover moest een
kleine christengemeente zich staande houden. Geen wonder dat de
weergave ,van Jezus' leven en sterven een polemischè toon meekreeg,
veel scherper dan bijvoorbeeld bij Matteüs. In de proloog (die verwantschap vertoont met de brief aan de Colossenzen) hebben we te
maken met een bestaande, christelijk bewerkte hymne over het preëxistente Woord dat met Jezus Christus vereenzelvigd wordt. Het Woord
is in hem vlees geworden, maar dat 'vlees' gaat bij hem van meet af
aan met 'heerlijkheid' gepaard. Niet het kruis maar de incarnatie
staat bij Johannes in het centrum. Het 'vlees' is wel realiteit
(vooral in de brieven van Johannes wordt die realiteit benadrukt),
maar wordt het in het evangelie niet door de 'heerlijkheid' (= het
God zijn van Christus) overschaduwd? Getuige de manier waarop het
lijden en sterven beschreven worden: geen twijfel, geen aanvechting,
geen vrees. Er heerst, anders dan bij de synoptici, een 'christologie
van boven', de eenheid met de Vader wordt sterk benadrukt. Eenheid
1 i)

van wezen, zoals de latere kerk zei? Bedoelt de evangelist niet meer
eenhei din 7 iefde?
(Vraag: Is de tegenste77ing die Den Heyer maakt tussen eenheid in
wezen en eenheid in 7iefde we7 vo7 te houden bij een tekst a7s: God
IS 7iefde, I Johannes 3 : 8?)

De geweldige nadruk op de uniciteit van Jezus kan irritatie geven.
jWie zich in het gesprek met andere religies en overtuigingen genuanceerd en tolerant wil opstellen kan met het vierde evangelie niet uit
de voeten. Het kruis kan bij Johannes moeilijk een eigen betekenis
krijgen, omdat het het hoogtepunt (en niet het dieptepunt, zoals bij
Paulus!). vormt van wat met de incarnatie al begonnen was. Johannes
schildert de kruisiging als 'verhoging'.
(Is de tegenste77ing die Den Heyer maakt tussen de theo7ogia crucis
en de incarnatie-theo7ogie we7 terecht? I Johannes 4 : 2 zegt: 'Ieder
die be7ijdt dat Jezus Christus in het v7ees gekomen is, is uit God'.
Er staat in het Grieks en sarki en niet eis tén sarka; de incarnatie
staat niet a7s een begingebeuren tegenover het kruis, maar is aandui~ing van het he7e komen van Christus in de were7d, waarvan het kruis
(-.-iet
hoogtepunt vormt. Johannes is niet gej'nteresseerd in het moment
dat de eeuwigheid de tijd raakt (kerst a7s incarnatie), maar in het
feit dat in Jezus' missie die op het lijden en sterven uitliep de
were7d van God zich met die van ons verbonden heeft. Zie bijvoorbee7d
de voorstelling in Johannes 13 : 3, dat Jezus voor de enke7e daad van
de voetwassing van de heme7 naar de aarde gekomen is en van de aarde
naar de hemel is teruggegaan: dit is Hij komen doen. Dat Johannes de
heer7ijkheid van God van het begin af over Jezus' menszijn 7aat stralen, komt vanwege het licht dat vanuit zijn opstanding-en-hemelvaart
(het bewijs van zijn Godzijn!), rugwaarts over zijn aardse bediening
va7t en voor het ge700f reeds te herkennen is, 3 : 13.)

Om niet onvolledig te zijn behandelt Den Heyer ook de tekst Johannes
1 : 29 (en 36): 'z ie, het 1 am Gods dat de zonde der were 1 d wegneemt'.
Is het juist het sterven van Jezus aan het kruis in het licht van dit
woord als een offerdood te typeren? Zoals dat gebeurt in Gezang 187
1 i n het Liedboek voor de kerken: 'Daar gaat een 1 am en d raagt de
schu 1 d ... ' ?
(Opmerking: Dit gezang moge dogmatisch juist zijn, ik vind het te
(,ent imentee 7. )
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de eerste plaats kunnen wij niet geloven dat De Doper dit woord
gesproken heeft; bij de synoptici blijkt daar niets van. De relatie
met Grote Verzoendag is onwaarschijnlijk, want daar gaat het niet
over een lam, maar over een bok.
(Dit is een letterknechterig bezwaar omdat Johannes het heeft over
Jezus als vervu77er van de he7e verzoeningsdienst en het lam het
offerdier par excellence was. Wel valt het Den Heyer, op grond van
dit verschil tussen 7am en bok, toe te stemmen dat Grote Verzoendag
niet het enige referentiepunt van de uitspraak van de Doper is; ook
Genesis 22 en Jesaja 53 doen mee. Zoa7s aanha7ingen in het Nieuwe
Testament uit het Oude vaak composities zijn van verschi71ende
schriftp7aatsen, zo is het woord van de Doper een compositie uit
verschi77ende schriftgegevens.)

Is dan bedoeld op het paaslam te wijzen? Nergens wordt dat het 'lam
Gods' genoemd en een verzoenend offer is het paaslam ook al niet.
(Toch zou 'lam Gods' kunnen verwijzen naar het lam dat God zich ze7f
zou voorzien, Genesis 22 : 8, het ware offer, en heet het paas7am in
Exodus 12 : 27 een zébach pésach, een Paasoffer, en was Israë7s ere11

dienst vo7gens De Vaux' 'Hoe het oude Israë7 7eefde' 11, 100 wezen7ijk gericht op zuivering en uitboeting. Het b70ed aan de deurposten
vrijwaarde Israë7 dan ook van het oordee7 dat over hee7 Egypte ging.)

Een bloedtheologie, gaat Den Heyer verder, past helemaal niet in de
context van het vierde evangelie met zijn leer van incarnatie en gerealiseerde eschatologie en het is dan ook niet voor niets dat het
/woord bloed in de tekst van de Doper ontbreekt.
(Dat 7aatste zou z'n oorzaak kunnen vinden in het feit dat naar de
zondenbok van Grote Verzoendag verwezen wordt, het dier immers dat
n iet de offerkant van de verzoen i ng, maar het effect van de verzoe-ning voor Israë7, het wegdragen van de zonde, be7icht. We kunnen Den
Heyer dan ook toestemmen dat het wegnemen van dG zonde der were7d in
het woord van de Doper niet exp7iciet met het kruisoffer verbonden
wordt. Ook Ridderbos wijst oç het gevaar van de overinterpretatie dat
hier dreigt.)

Hoewel Den ~1eyer Johannes de eer geeft een creatief denker te zijn
geweest en tot zijn verdediging zegt dat hij in zijn situatie wel
"",iet anders kon dan op ondubbelzinnige wijze het gelijk van het
( -..:hristel ijk geloof te poneren, zou hij niet verder wi llen gaan dan
elementen uit dit evangelie te zoeken die ondanks alles blijvend
kunnen inspireren.
(Den Heyer is bepaa7d niet Johannefsch gezind; met moeite houdt hij
zijn irritatie over de ste7ligheid van dit evange7ie bihnenboord.)

Van de brieven die op Johannes' naam staan, vindt de schrijver de
tematiek beperkt en de verbeeldingskracht gering. Op polemische wijze
worden misverstanden die uit het vierde evangelie kunnen voortvloeien
recht gezet: loop niet met het hoofd in de wolken, geloof en het doen
van de geboden horen bijeen. Meer dan in het evangelie ligt de nadruk
op de spoedige wederkomst van de Heer. Dwaalleraars schijnen de incarnatie te ontkennen en daarvoor in de plaats een gnostisch docetisme te leren: Christus was slechts in schijn een echt mens. Anders dan
in het evangelie is er sprake van het bloed van Jezus dat reinigt van
alle zonden en Jezus is derhalve een verzoening voor onze zonden: cul
tische terminologie die in de richting van Grote Verzoendag lijkt te
wijzen.
(";' DE BRIEF AAN DE HEBREEëN is meer een tractaat dan een brief, afkom
···-;'tig van wie? Van een vrouw? Van Apollos? Kenmerkend is het grote
aantal verwijzingen naar het Oude Testament. De achtergrond van de
schrijver is joods-hellenistisch. De brief is vanouds niet algemeen
als canoniek geaccepteerd, vooral vanwege de onmogelijkheid van de
tweede bekering waarmee de brief hardvochtiger is dan Jezus.
(Tegenwerping: Het enige wat de brief in 6 : 4ev zegt is dat het verspi7de moeite is een afva77ige weer tot bekering te brengen, dat is
mense 7 ijk onmoge 7 ijk. )

Werd de strenge brief in Italië, door iemand uit de kring van Paulus
geschreven? Theologisch is hij zeer verschillend van Paulus, het is
een bemoedigend woord voor vermoeide christenen van de tweede generatie in een situatie van groeiende moeiten van het discipelschap. Alle
diepe theologische beschouwingen dienen het vermaan en de aansporing.
De lezers krijgen een hart onder de riem gestoken met de geloofsvoorbeelden uit het oude Israël, uitlopend op dat van Jezus (hfst 11 en
12). De brief is verwant aan Johannes' evangelie: Jezus als de Zoon
is gekomen als mens in het lijden, solidair me~ ons: Hij moest ook
door schade en schande leren wat gehoorzaamheid aan Gods was, juist
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als wij (5 : 7/8).
(Tegenwerping: Jezus moest niet met va77en en opstaan het gehoorzamen
leren, want Hij was zonder zonde (4 : 15), maar Hij moest uit hetgeen
Hij 7eed het program opmaken dat God voor Hem had opgesteld en waaraan Hij moest gehoorzamen; de gehoorzaamheid is hier dus gezien a7s
datgeen waaraan gehoorzaamd moet worden, 'de taak', mag je omschrij,ven; zoals de hoop datgene kan betekenen waar op wij mogen hopen en
de vrees degene kan aanduiden die wij moeten vrezen.)

De auteur van Hebreeën spreekt dus net als Johannes met twee woorden
over Jezus. Dat Jezus niet zondigde wil zeggen dat Hij trouw bleef
aan God en geen afvallige werd. Bij alle metaforen die in de evangelies en door de apostelen gebruikt worden is het opmerkelijk dat zij
terughoudend zijn in het maken van vergelijkingen met de tempelcultus
in Jeruzalem. Jezus was ook geen cultusman en de lezers geen Joden.
Uitzondering hierop vormt de brief aan de Hebreeën. Jezus is (denk
erom: een metafoor!) de hogepriester en cultusvoorschriften komen
uitvoerig aan de orde. Tegelijk is Jezus weer meer dan de ot-ische
-~ogepriester, die immers een zondig mens was. Van de mislukte AäroC_!itsche ordening stapt daarom de brief in een gewaagde en aanvechtbare redenering over op een andere ordening, die van Melchizedek, bij
wiens priesterschap de herhaling achterwege kon blijven. Jezus is
niet alleen de hogepriester die offert, maar ook het offerdier dat
wordt geofferd. Een belangrijke passage: 'In de ot-ische offercultus
speelt bij de realisering van de verzoening een offerdier een belang
rijke rol. Het wordt niet aan God geofferd om de toorn van God over
de zonden van het volk te stillen. Zo wordt wel vaak gedacht, maar
dat is eerder een Ileidense dan een bijbelse gedachte. God wil geen
bloed zien, maar bij het offeren vloeit wel noodzakelijkerwijs bloed.
In de cultische wetgeving van het Oude Testament symboliseert het
offer en het offerdier dat God en mens met elkaar weer in contact
komen, zich met elkaar verzoenen. Dat is geen éénrichtingsverkeer in de zin dat de mens hoopt op deze wijze God tot andere gedachten te
brengen - , maar een tweerichtingsverkeer: de mens richt zich via
offer en altaar tot God en via datzelfde altaar en offer richt God
zich tot de mens' _( p . 124) .
(Commentaar: Zo wordt het boete- of beta7ingskarakter uit het offer
(-~ggeslooPt.

Het offeren is een metafoor voor: zich aan elkaar wijden
-"-van God en het vo7k; het b70ed dat daarbij vloeit is een betekenis70ze bijkomstigheid, een noodzake7ijk kwaad, dat dan ook later terecht
is weggevallen. Dit is in het 7icht van de ot-ische offerthora een
ze7fbedachte constructie, - waarvoor trouwens de auteur zich bij zijn
moderne lezers toch nog verontschuldigt: 'deze voor ons moderne mensen moei7ijk te interpreteren symboliek'.)

Het altaar is de plaats waar Gods aanwezigheid manifest wordt. De
bloedsymboliek van Hebreeën is eigen aan de cultische metafoor en er
moet tegen gewaakt worden dat ze verbonden wordt met andere metaforen
zoals Paulus die gebruikt (zie zijn spreken over de loskoop) en die
uit een totaal andere culturele en matschappelijke achtergrond afkomstig zijn.
(Commentaar: Petrus valt dan te b7ameren want die heeft Paulus met
Hebreeèn gecombineerd in het woord van I Petrus 1 : 18 en 19:
wetende dat gij niet met vergankelijke dingen, zi7ver of goud, zijt
vrijgekocht van uw ijdele wandel, die u van de vaderen overgeleverd
is, maar met het kostbare b70ed van Christus, als van een onberispe7ijk en v7ekke7oos lam'. Het verband tussen één en ander wordt trou-

."

I":>

wens gemakke7ijk aangegeven door het Hebreeuwse woord kofer, dat
70sge7d en verzoeningsprijs (jom kippoerJ) betekent. En om op nóg een
Hebreeuwse term te wijzen: chi77a panim: 'iemands aangezicht zacht
maken', 'iemands toorn sti77en', een term die in 'Wet, Profeten en
Psa7men' overwegend met God a7s object voorkomt.)

,9. In het hoofdstuk HEï BLOED DER MARTELAREN komen de laatste bij!belboeken ter sprake. In de brieven van Petrus (Judas draagt voor het
onderwerp niets bij) en de Apocalyps klinken de stemmen van de laatste decennia van de eerste eeuw. De historische herinnering begint te
vervagen en zo ontstaat ruimte voor nieuwe beelden, die passen op nie
uwe situaties. In de jaren negentig kwam het in het gehele Romeinse
rijk tot de eerste systematische christenvervolging. Dat zorgde voor
andere accenten. Is de eerste brief van Petrus door Petrus geschreven
? Dan vóór 64 nC, wat niet waarschijnlijk is. De vervolging onder Nero droeg een incidenteel karakter en beperkte zich tot het regeringscentrum Rome. Beide brieven van Petrus zijn tractaten uit het einde
~zan de eerste eeuw: het martelaarschap begint realiteit te worden. De
(,~~rste brief ~ntroduceert via het begrip diaspora de vreemdelingschap
van de gelovigen op aarde en stemt daarin met de brief aan de Hebreeën overeen. De diaspora was trouwens ook een mogelijkheid de aloude
belofte aan Abraham gedaan alle volken te doen toekomen.
(Commentaar: Dit vind ik een prachtige opmerking!)

Het lijden in die vreemdelingschap wordt in de brief met het lijden
van Christus verbonden. De tekst over het kostbare bloed van Christus
(I Petrus 1 : 18/19) laat zien dat naarmate het martelaarschap realiteit werd de aandacht voor het bloed van Christus toenam. Waar echter
die situatie ontbreekt verliest die metafoor aan kracht.
(Tegenwerping: Uit niets va7t in de eerste brief van Petrus op te
maken dat er onder de geadresseerden waren die om het ge700f hun
7even ge7aten hadden. Het 7ijden om Christus' wi7 beperkte zich nog
tot 7ast~r en smaad en wat de s7aven betreft tot sche7den en striemen. Van de overheid wordt een gunstig bee7d gegeven; ze is er tot
bestraffing der bozen en tot 70fvan wie goed doen (2 : 13ev).)

Het lijden van Christus is in deze brief een lijden voor anderen en
een voorbeeld voor de gemeente: 'want hiertoe zijt gij geroepen, daar
(~~ris~~s.voor,u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, op"jat g 1 J 1 n z 1 J n voetsporen zou treden' (I Petrus 2 : 21).
(Commentaar: Men zou wi77en dat deze tekst he7emaa7 aan het woord
gekomen was. Dan zou duide 7 ijk zijn geworden dat de schrijver van de
brief van het inderdaad ,indrukwekkende voorbee7d van Jezus - die a7s
Hij gesch07den werd niet terugsch07d, nietwaar? - op iets komt dat
het voorbee7d verre te boven gaat: ' . .. die zelf in zijn 7ichaam onze
zonden op het hout heeft gebracht, opdat wij, aan de zonde afgestorven, voor de gerechtigheid zouden 7even en door zijn striemen zijt
gij genezen'. Let we7: deze7fde overstap a7s in MatteOs 20 : 28!)

In het boek van de Openbaring is het martelaarschap volle realiteit.
Daar wordt de apocalyptische troost tegenover gesteld. Niet onmogelijk dat de Openbaring oorspronkelijk geen christelijk geschrift is
geweest en dat het tijdens de christenvervolging van het einde van de
eerste eeuw door een christelijke auteur is bewerkt. De unieke metafoor van het boek is die van Christus als het lam, maar dan met een
ander Grieks woord geschreven dan het amnos van Johannes 1 : 29, namelijk arnion, dat ook vertaald kan worden met 'ram'. Het verwijst
naar het lijden, want 'het lam staat als geslacht', maar tegelijk is
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· het triomferend als een sterke ram. Dus is er geen verband met het
woord van de Doper uit Johannes 1 : 29.
(Commentaar: Men moet uit dit verschil tussen die twee woorden niet
tevee7 af7eiden. Uit de tweede brief van C7emens, hfst 5 : 2, b7ijkt
dat het woord arnion ook met zwakheid geassocieerd kan worden: 'Weest
a7s 7ammeren (arnia) temidden van de wo7ven'. Joachim Jeremias wijst
,in ThWZNT I, 342 345 de verta7ing 'ram' af. Ook in de Openbaring ze7f
'trouwens (5 : 9) wordt van het arnion gezegd: 'en Gij hebt hen voor
God gekocht met uw b70ed'.)

10. In hoofdstuk 10, getiteld EEN 'VOORBEELDIG' LEvEN, wordt de conclusie getrokken dat de bijbel geen afgeronde en systematisch opgebouwde 'leer' over de verzoening bevat. De veelheid van beelden en
metaforen in de besproken bijbelboeken maakt een chaotische indruk.
Het Nieuwe Testament is voor zo'n leer trouwens ook te fragmentarisch. Dat geeft ruimte. Maar de kerkgeschiedenis laat zien dat men
die ruimte heeft gevreesd. Op de brokstukken van het Nieuwe Testament
gaandeweg een indrukwekkend dogamtisch gebouw opgetrokken. Wie
( ~erd
_ich aan de vastgestelde leergrenzen niet hield, viel buiten de boot.
Bezit het NTische fundament wel de stevigheid voor dit zware gebouw?
Jezus' dood aan het kruis als het unieke bewijs van Gods straffende
gerechtigheid en zó van Gods reddende liefde? Het is een voortdurende
bron van diepgaande conflicten geweest. Daaraan kan ook dit boek geen
einde maken. Ook het klassieke dogma heeft recht van bestaan.
(Opmerking: Dat kun je niet menen, vriend!)

'Maar de oude geloofswaarheden kunnen mij niet langer ontroeren of
inspireren.' Hoe kan de dood van iemand in een ver verleden voor mij
die vele eeuwen later leeft, heil en redding beteken?
(Commentaar: Dat kan alleen a7s die iemand de Zoon van God is. Overigens geeft dit boek op deze vraag ook geen antwoord. Het geopperde
bezwaar wordt integendee7 juist in dit boek nog sterker: Hoe weinig
overtuigend is het immers dat de kerk nog a7tijd b7ijft spreken over
het 7even en sterven vaneen rechtvaardige van tweeduizend jaar geledenj a7s toch wat Hij gedaan heeft tot ons a77er moge7ijkheden behoort? Dat maakt die kerk toch vols7agen onge700fwaardig? Het kan dan
ook niet uitblijven dat men naar voorbee7den van meer nabij gaat zoe(j",en en dan is het - op dit standpunt v07komen terecht! - met Christus
''-..jebeurd. )

En dan ook dit: welk Godsbeeld zit hierachter? Een God die vanwege
een eisende gerechtigheid de handen niet vrij heeft om te redden
zonder voorwaarden vooraf? De bijbel zelf heeft mij door zijn veelkleurigheid op andere gedachten gebracht, aldus de auteur. Over God
kunnen veel uiteenlopende verhalen worden verteld. Daarvoor moeten we
de verhalen lezen, de verhalen van Oude en Nieuwe Testament. Dat
brengt tot andere gedachten en dat maakt tot andere mensen. Jezus'
leven en sterven droeg een 'voorbeeldig' karakter. De manier waarop
de eerste christenen op de overrompelende ervaring met hem hebben
gereageerd kan niet altijd de onze meer zijn. Gelukkig biedt God ons
de ruimte om op aarde onze eigen weg te gaan. Dankzij de thora is
zijn wil ons bekend en kennen wij de voor ons heilzame richting.
(Opmerking: Het is niet toeva77ig dat de auteur de thora serieuzer
neemt dan het evange7ie! De thora sChijnt beter te verenigen met het
seku7iere denken, omdat de hoofdgeboden ervan ook buiten de kring van
de bijbe7 bekend zijn.)

Voor Israël werd op Grote Verzoendag van Godswege steeds weer de
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mogelijkheid gecreëerd een nieuw begin te maken. In die traditie
staat Jezus. Jezus' geloof in God is 'voorbeeldig' .
. (Opmerk i ng: Wa t de auteur ermee voor heeft het woord 'voorbee 1di 9 ,
steeds tussen hoge komma's te plaatsen, is mij niet duidelijk geworden. Is het een orthodoxe oprisping?)
lIl. BEOORDELING VAN ENKELE TEKSTEN
1. GEKOCHT EN BETAALD
a. Onder het hoofdstukje 'Gekocht en betaald', op pp. 59 - 62, gaat
Den Heyer in op de uitdrukking die tot tweemaal toe en dus wel met
een z-eke re nad ruk bij Pau 1 us voorkomt: ' (Want) gij zij t gekocht en
betaald' (I Cor. 6 : 20 en 7 : 23). Voor Den Heyer is dit een metafoor en wel een zo compacte dat het gevaar niet denkbeeldig is dat ze
wordt misverstaan. Dat misverstand blijkt bijvoorbeeld uit Zondag 5
van de Heidelbergse Catechismus, waar gezegd wordt dat aan Gods ge~~chtigheid door- betaling genoegdoening moet geschieden. Het 'beta(_~n' speelt in de voorstelling van de Heidelberger een essentiële rol
en volgens Den Heyer is men hiertoe gekomen door het uitbreiden en
overvragen van de metafoor. 'Paulus gebruikte een beeld, maar beschreef niet de werkelijkheid.' Er wordt immers geen enkele aanduiding gegeven aan wie het geld van de loskoop betaald zou zijn? Nu is
dat laatste waar, met zoveel woorden wordt door de apostel niet gezegd dat (bijvoorbeeld) God het betaaladres zou zijn. Maar wil dat nu
inderdaad zeggen dat wij op die betalingsgedachte helemaal niet in
zouden mogen gaan? Wat zeggen we eigenlijk als we beweren dat deze
manier van spreken een metafoor is? Dat er dan helemaal geen werkelijkheid aan beantwoordt? Of dat de werkelijkheid die eraan beantwoordt, niet beter dan met dit of nog andere beelden kan worden
uitgedrukt? Ik denk, het laatste.
b. In Spreuken 13 : 8 lezen we: 'Het losgeld voor iemands leven is
zijn rijkdom, maar de arme krijgt geen bedreiging te horen'. De voorstelling is hier dat een rijk man een rover ontmoet die zegt: je geld
of je leven! De boef fantaseert dat hij een vordering op de rijke man
(~~eft. Die vordering slaat in dit geval nergens op, maar in de verL.~uding met God keert nu deze voorstelling toch als beeld terug. Er
ligt op het menselijke leven een schuldvordering van Godswege. Dat
blijkt, bijvoorbeeld, bij de volkstelling van Israël die Mozes uit
moest voeren. 'De HERE sprak tot Mozes: Wanneer gij het geta 1 der
Israëlieten bij de telling opneemt, dan zult gij, ieder voor zijn
leven, aan de HERE een zoen- of losgeld geven, wanneer men hen telt,
opdat er onder hen geen plaag zij bij de telling' (Exodus 30 : 11 en
12). Inderdaad: dit geld of hun leven. De gedachte hierachter is dat
bij de telling het getal der Israëlieten met een zekere opzettelijkheid onder de aandacht van God gebracht werd, wat dan bij Hem een
herinnering opriep aan de vordering die Hij op hen had. Die vordering
werd nu afgekocht door een symbolisch bedrag van een halve sikkel per
hoofd. Bleef die afkoping achterwege dan trad de goddelijke straf of
plaag in. Dat hier de beeldspraak een rol bij speelt, zal waar zijn,
maar daarmee is toch de door het beeld aangeduide werkelijkheid niet
afwezig?
c. In Psalm 49

8 - 10 staat dat de mens zijn medemens niet kan 10s16

kopen uit ZlJn sterfelijkheid. Het feit dat de mens sterven moet is
de goddelijke straf op zijn zondigheid. Geen mens kan die straf afkopen, 'te hoog is immers de prijs voor hun (der mensen) leven en voor
altoos ontoereikend'. Verderop in de psalm zegt de dichter dat God
zijn leven zal loskopen uit de macht van het dodenrijk (vers 16). Is
nu de gedachte zo vermetel die zegt dat de Here God zelf voor die
,voor de mensen te hoge losprijs zal zorgen? Zodat de mens uiteinde'lijk toch niet behoeft te sterven en door de eerste dood heen de
tweede ontloopt? En dat als Jezus zegt dat Hij zijn leven geeft tot
een losprijs voor velen (Matteüs 20 : 28), blijkbaar Hij het is die
die losprijs bij God op tafel legt? Wat staat ons nu eigenlijk in de
weg om wanneer de apostel zegt dat wij gekocht en betaald zijn, aan
deze dingen te denken? Wat anders dan onze moderne vervreemding van
het evangelie?
d. Dat God als betaaladres ongenoemd blijft verklaar ik hieruit dat
de rechtshandel tussen God en Christus iets verborgens heeft - 'de
--I::lERE heeft gezegd in donkerheid te willen wonen' (I Koningen 8: 12)
( _ I en dat we daar het naadje van de kous dus nooit van zullen weten.
Dat legt ons dan ook een behoorlijke mate van terughoudendheid op
wanneer we over het geheimenis van de verzoening spreken en het meer
bij aanduidingen te laten dan in finesses te treden. Maar de gedachte
dat aan onze verlossing een zeer hoog prijskaartje hangt en dat wij
zonder die prijs nergens blijven voor God (is dat laatste het eigenlijke niet waaraan men aanstoot neemt?), kunnen wij niet missen. 'Gij
zijt gekocht en betaald', - betekent dat niets meer dan dat wij in
Gods ogen kostbaar zijn? Gelukkig betekent het dat óók. Maar het gedachtengeheel van de Schrift nodigt ons uit op dat kopen en betalen
nader in te gaan.
e. Het is wel zo dat Paulus met dit beeld een toespeling maakt op de
slavenhandel van zijn dagen, maar ik denk dat je er verder op door
mag vragen en dan niet heen kunt om de uitwerking van het beeld zoals
we die vinden in I Petrus 1 : 18 en 19: ' ... wetende, dat gij niet
met vergankelijke dingen, zilver of goud, zijt vrijgekocht van uw
ijdele wandel, die u van de vaderen overgeleverd is, maar met het
(-".ostbare bloed van Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos
\-~,am'. Den Heyer, die deze tekst ook bespreekt (p. 131), zegt dat hier
een aantal reeds bekende metaforen bij elkaar staan en dat de combinatie nieuw is. Hij suggereert daarmee dat we hier met een later stadium in de ontwikkeling van de soteriologie te maken hebben. Alsof
Petrus hier niet simpelweg expliciteert wat er impliciet van meet aan
in zat!
f. Trouwens, de richting die Den Heyer dan voor de uitleg van deze
schriftplaats inslaat is (om het maar zacht te zeggen) curieus. Hij
schrijft: 'Zij die zich (in een situatie, wel te verstaan, van beginnende vervolging) ervan bewust zijn dat hun eigen bloed binnenkort
mogelijkerwijs zal vloeien, voelen zich een~ te meer verwant met
diegene die zijn bloed gegeven heeft voor het heil van de mensen'.
'Zijn bloed geven' wordt hier weer laconiek opgevat als een metafoor
voor 'zich ten dode toe inzetten voor anderen', wat Jezus dan voorbeeldig gedaan heeft. Zoals wij zeggen: die mens offert zich op, en
dan ook niet (meer) aan een verticale maar aan een horizontale offerhandeling deriken. Maar het is toch zonneklaar dat wat Jezus gedaan
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heeft volgens deze tekst, ZlJn spits heeft naar boven toe, naar God,
en niet naar opzij, naar de mensen, getuige de eis van onberispelijkheid en vlekkeloosheid die aan het offer gesteld werd, wilde het voor
God acceptabel zijn (zie Leviticus 22 : 17 - 25).
g. Natuurlijk zit dat horizontale zich opofferen waar Den Heyer het
over heeft, als effect wel aan dat verticale offeren vast, maar toch
/niet zo dat het eerste het laatste vervangt. Het is zoals Paulus
schrijft: 'Weest dan navolgers Gods, als geliefde kinderen, en wandelt in liefde, zoals ook Christus u heeft liefgehad en zich voor ons
heeft overgegevn, als offergave en slachtoffer, Gode tot een welriekende reuk' (Efeziërs 5 : 1 en 2). Wie hier het zich overgeven als
offergave en slachtoffer van Christus slechts horizontaal wil verstaan als een zich opofferen voor ons, wordt daarin gehinderd door de
toevoeging: 'Gode tot een welriekende reuk', waaruit onmiskenbaar
blijkt dat Christus' offer op God gericht was en Hem ter genoegdoening werd aangeboden, zij het ook dat op grond daarvan een horizon_taal zich inzetten en opofferen voor elkaar niet gemist kan worden.
(_~n moet toch wel het hele Oude Testament sluiten wil men deze verticaal uit de offergedachte wegslopenl
h. Het ~s waar, Johannes schrijft in zijn eerste brief: 'Hieraan hebben wij de liefde leren kennen, dat Hij zijn leven voor ons heeft ingezet; ook wij behoren dan voor de broeders ons leven in te zetten'
(I Johannes 3 : 16). Ik moet toegeven dat als ik geen ander schriftwoord kende dan dit, ik de uitleg van Den Heyer niet zou kunnen afkeuren. Maar het geheel van de Schrift leert mij dit woord toch verstaan in overeenstemming met het vorige van Paulus uit de Efeziërs.
Johannes stelt ons de inzet van Christus ten voorbeeld, dat is waar,
maar vanwege het unieke van die inzet is Christus' voorbeeld tegelijk
een kracht tot behoud. Niet in elke tekst wordt dat geëxpliciteerd.
i. Maar wat doe ik eigenlijk met Petrus en Johannes en een pseudoPaulus (de tekst uit de Efeziërs!) in een uitleg van Paulus te betrekken? Dat gaat immers uit van een eenheid van de Schrift die Den
Heyer niet erkent? Een eenheid van de Schrift die alle delen met el-~aar verbindt en tot wezenlijk één getuigenis maakt. Voor hem is er
lJeen Auctor Primarius van de Heilige Schrift, namelijk God de Heilige
Geest die voor die eenheid zorgt, en zijn er alleen maar de auctores
secundarii, de menselijke schrijvers die rustig tegen elkaar in getuigen. 'Het (Nieuwe Testament) bevat een verwarrende wirwar van
visies en meningen', aldus Den Heyer op pagina 134. Dat wil zijn
sekuliere manier van bijbel lezen.
2. JOHANNES 1 : 29 EN DE METAFOOR
a. Ik wil nog wat terugkomen op wat Den Heyer over de metafoor zegt.
Dat druk in de weer zijn met de stijlfiguur van de metafoor is echt
iets van de laatste tijd. Wordt er niet teveel mee wegverklaard? Den
Heyer schrijft~ 'Metaforen zijn slechts hulpmiddelen. Ze zijn bedoeld
als vergelijkingen met en niet als beschrijvingen van de werkelijkheid'. Ter verduidelijking geeft hij een voorbeeld: 'Elke lezer(es)
van het vierde evangelie zal, bewust of onbewust, begrijpen dat Johan
nes de Doper een metafoor gebruikt wanneer hij op Jezus wijst en zegt
'Zie, het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt' (Joh. 1 : 29
). Niemand zal op de gedachte komen dat daar een lam stond' (p. 60).
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Inderdaad, niemand zal op die stupiede gedachte komen. Maar als je nu
weet dat het lam in Israël het offerdier bij uitstek was (het offerdier immers van het dagelijkse morgen- en avondoffer, zie Exodus 29 :
38 ev); als je dan verder bedenkt dat de toevoeging 'Gods' in zulke
gevallen de betekenis heeft van het ware, het echte (voorbeelden: de
offeranden Gods in Psa 1m 51 : 19; het brood Gods i n Johannes 6 : 33;
de rechtvaardigheid Gods in Romeinen 1 : 17 en 3 : 21 en 22; het IsI raël
Gods in Galaten 6 : 16), het ware lam dus, om zo te zeggen, dat
God zichzelf ten brandoffer zou voorzien (Genesis 22 : 8); en als je
dan voorts overweegt dat het wegnemen of -dragen van de zonde het
beeld oproept van de bok die op grote verzoendag beladen met de ongerechtig heden van het volk de woestijn ingestuurd werd, en wanneer
je dan tenslotte nog bedenkt dat het woord ook een toespeling bevat
op het adembenemende hoofdstuk Jesaja 53, met de woorden: 'Als een
lam werd hij ter slachting geleid', - is dan het woord metafoor niet
wat magertjes en is bijgevolg het hele voorbeeld van Den Heyer niet
erg laconiek? Vooral als je dan verderop in het boek de bespreking
Yan deze bekende tekst leest (p. 108 ev), die van het specifieke van
(~B zo volgeladen zin weinig overlaat.
(Na afwijzing van de traditionele uitleg is de magere conc7usie:
'Naar a7le waarschijn7ijkheid heeft de evangelist met de zinsnede
'zie, het 7am Gods dat de zonden der wereld wegneemt' het bee7d
wi7len oproepen van de lijdende Knecht des Heren' - ja, maar hoe dan
toch? Wat moet ik me daarbij voorstellen?)

Zou het dan werkelijk zo zijn dat we van het geweldige woord van Johannes de Doper niets anders overhouden dan een beeldende spreekwijze
waarvan je niet elk onderdeel op een goudschaaltje mag wegen, vergelijkbaar met andere, zoals 'hij heeft de pijp aan Maarten gegeven' (=
hij is gestorven) of 'hij heeft de harp aan de willigen gehangen (=
hij is opgehouden met dichten)? Waarom wordt het woord niet gewoon
uitgelegd, waar het toch recht op heeft?
b. Als volgt: De priesterzoon (van twee kanten, Lucas 1 : 5!) Johannes, van wie je mag aannemen dat hij bij zijn ouders thuis grondig in
de offerthora onderwezen is, ziet Jezus op zich afkomen en zegt in
een ogenblik van profetische verlichting: Kijk, dat is nu het ware
Qfferdier waarin alle dieroffers hun vervulling vinden! En hij grijpt
_Jan naar het beeld van de zondenbok van Grote Verzoendag om het effect van het verzoenend werk van de Christus onder woorden te brengen. Niet het verzoenend werk zelf (dan zou van het bloed melding
moeten zijn gemaakt), maar van wat uit het verzoenend werk voortvloeit, te weten de verwijdering van de schuld. Het gaat de Doper,
die voor het volk spreekt, om een plastische uitbeelding ('Zie') van
het effect van Christus' verzoenend werk. Dat is namelijk de betekenis van de weggezonden bok in Leviticus 16 dat hij dat effect van de
verzoening visualiseert. De ene bok werd geslacht, daar zat vanwege
het brengen van het bloed in het binnenste heiligdom iets duisters
aan, zoals aan het hele verzoeningsgebeuren, maar de bok die met de
ongerechtigheden van het volk beladen de woestijn werd ingestuurd,
was een duidelijk beeld van wat door de verzoening bereikt werd. En
dan heeft Johannes het verder nog over de zonde der were7d, waarmee
hij wil zeggen dat die verzoening niet enkel Israël ten goede moet
komen, maar de hele wereld, zoals volgens Johannes 4 : 42 Christus
niet enkel de Heiland van Israël maar de Heiland der were7d is.

C

(Een kleine moei7ijkheid blijft voor mij dat ik de reden niet weet
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waarom de bekende 7atijnse weergave van de tekst in het Romeinse
missaa7 «Agnus Dei qui to77it peccata mundi» het enkelvoud van de
grondtekst in het meervoud gezet heeft. Persoon7ijk vind ik het
enke7voud krachtiger, omdat in het enke7voud de zonde niet gete7d
maar gewogen wordt.)

3. ROMEINEN 3 : 25 (EN 26)
ia. Dan nog een enkel woord over Romeinen 3 : 25 (en 26): 'Hem (Chris
tus) heeft God voorgesteld als zoenmiddel , door het geloof, in zijn
bloed, om zijn rechtvaardigheid te tonen, daar Hij de zonden, die
tevoren onder de verdraagzaamheid Gods gepleegd waren, had laten
geworden - om zijn rechtvaardigheid te tonen, in de tegenwoordige
tijd, zodat Hij zelf rechtvaardi"g is, ook als Hij hem rechtvaardigt
die uit het geloof in Jezus is'. Den Heyer behandelt deze tekst op p.
6a ev onder het hoofdje 'Verzoendeksel' en noemt het een bijzonder
ingewikkelde passage. Nu zeg ik niet dat het om een gemakkelijke
tekst gaat - het is een schip tot aan de boorden geladen! - , maar
~och is het Den Heyer zelf die deze tekst 'bijzonder ingewikkeld', om
1iet te zeggen onzinnig gemaakt heeft door het Griekse woord hi7astérion hier met 'verzoendeksel ' te vertalen. Den Heyer noemt zelf de
voorstelling van Christus als verzoendeksel een vreemde vergelijking
en dat is het ook, zacht uitgedrukt. Het wekt de hi7ariteit op. Het
verzoendeksel moest immers, volgens Leviticus 16, samen met de andere
cultusvoorwerpen zelf verzoend worden. Kun je dat van Christus ook
zeggen? Dat is toch belachelijk? Is die keuze voor 'verzoendeksel ' in
plaats van 'zoenmiddel ' misschien een voorbeeld van ideo7ect vertalen
, omdat het woord nog éénmaal in het Nieuw Testament voorkomt, namelijk in Hebreeën 9 : 5, waar het inderdaad alleen maar die betekenis
kan hebben? Onnodig bemoeilijkend, die vertaling 'verdoendeksel' ! Het
gerenommeerde Grieks-Engelse Lexicon van Liddell & Scott heeftallebei
de betekenissen: 1. verzoendekse7 en 2. zoenmidde7, en waarom zouden
we dan de meest voor de handliggende betekenis niet nemen?

C.

b. Terecht brengt Den Heyer onze tekst uit Romeinen 3 in verband met
het ritueel van Grote Verzoendag in Leviticus 16, maar wat ik niet
goed begrijp is de nadruk die hij legt op de verzoening van de heili~Qe p7aatsen in dat ritueel. Is die beperking tot de plaatsen wel zo
(_~ident? Staat die niet in het wijdere verband van de verzoening van
de zonden van de hogepriester en het volk zelf? Getuige de verzen
17/18: ' ... totdat hij naar bui~en komt en verzoening gedaan heeft
voor zichzelf, voor zijn huis en voor de gehele gemeente Israëls. Dan
zal hij naar buiten gaan naar het altaar ... en daarover verzoening
doen ... '? Den Heyer citeert uit vers 20 de woorden: 'de verzoening
van het heiligdom en van de tent der samenkomst en van het altaar' en
noemt dat de omschrijving van het geheel der handelingen die de pries
ter buiten het heiligdom verricht. Zijn gedachte is dat het dan ook
bij de bloedsprenkeling binnenin het heiligdom wel moet gaan over de
verzoening van de heilige plaats die dan het verzoendeksel is. Door
nu Christus het verzoendeksel te noemen heeft Paulus, zo versta ik
Den Heyer, de gedachten willen heenleiden naar het kruis als de
p7aats waar de verzoening tussen God en mens geschiedt. Zo verplaatst
Den Heyer de aandacht van het verzoeningsgebeuren, waarbij aan God
iets geofferd of aangeboden wordt, naar de plaats waar de verzoening
- hoe dan ook, maar niet door betaling - werkelijkheid wordt.
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c. Dat Paulus hier melding maakt van het bloed van Christus wordt
weggemasseerd met de opmerking dat de apostel dat maar zelden doet.
Al met al een zeer gezochte uitleg die ingegeven lijkt door de
vooringenomen mening dat verzoening door voldoening een heidense
gedachte is (zie p. 124). Graag nu een poging tot eigen uitleg.
d. Paulus, die even tevoren gezegd heeft dat er buiten de wet om
gerechtigheid die voor God geldt openbaar geworden is, behandelt in
onze tekst de vraag of God niet de hand licht met de wet als Hij
daarbuitenom voor die gerechtigheid zorgt. Nee, God sloemelt niet,
'Hij is zelf rechtvaardig, ook als Hij hem rechtvaardigt die uit het
geloof in Jezus is' (Vers 26). Want God heeft Christus voorgesteld
als zoenmiddel, als degene die met zijn lijden en sterven betaald
heeft voor de zonden. 'Voorgesteld', het is niet in een hoek geschied, het is als het ware per grote advertentie in de dagbladen bekend gemaakt. Zoenmiddel is Christus 'in zijn bloed'. Daarbij is het
goed de belangrijke tekst uit Leviticus te lezen: 'Want de ziel van
bet vlees is in het bloed en Ik heb het op uw altaar gegeven om over
(lW zielen verzoening te doen, want het bloed bewerkt verzoening door
-in i dde 1 van de zie l' (Lev i ti cus 17 : 1 Î ). Het door de offerdaad genomen en aan God gegeven leven bewerkt de verzoening, mag je omschrijven. Paulus voegt toe: 'door het geloof', om iedere gedachte aan bijgeloof of automatisme af te snijden. 'Het vlees doet geen nut' (Johannes 6 : 63), en: '(Slechts) wie gelooft, heeft eeuwig leven' (Johannes 6: 47). Het zinsdeel 'om zijn rechtvaardigheid te tonen' (en
even verder, in vers 26: 'om zijn recht vaardigheid te tonen, in de
tegenwoordige tijd') kan twee betekenissen hebben: 1. 'om zichzelf de
Rechtvaardige te betonen' en 2. 'om onze rechtvaardigheid waarvoor
Hij zorgt aan te wijzen'. De toevoeging: 'in de tegenwoordige tijd'
schijnt voor de eerste betekenis te pleiten, omdat God in de voorbije
tijd, door het laten geworden van de zonde, de schijn heeft opgeroepen met zijn eigen rechtvaardigheid een loopje te nemen. Die indruk
heeft Hij dan in de tegenwoordige tijd weggenomen door Jezus voor te
stellen als zoenmiddel in zijn bloed. Een belangrijke uitspraak wordt
dan vervolgens over de tijd vóór Christus gedaan: Het is de periode
van de verdraagzaamheid Gods geweest, waarin God de zonden liet ge-.~orden. God vergaf de zonden, maar eigenlijk alleen maar door erlangs
(_Je kijken of door de vingers te zien (Grieks: paresis). Het vergeven
was een voorschot op een betaling die nog niet had plaats gevonden,
omschrijf ik. (Ik weet wel dat ik me dan metaforisch uitdruk, maar ik
kan de hier aangeduide werkelijkheid niet nader komen dan via de mij
door de Schrift zelf aangereikte metafoor, waarin ik vertrouwen heb
en die ik mij voorneem niet te overvragen.)
e. Den Heyer haalt in zijn boek een paar maal Psalm 103 aan (het
duidelijkst op p. 37). Het is wel zijn psalm en hij vindt daarin het
geheim van Gods 1 iefde verwoord: 'Hij zal niet altoos toornen, Hij
blijft niet eeuwig twisten ... enz.' Den Heyer schrijft daar dit commentaar bij: 'De bijbel is veelkleurig en God heeft vele 'gezichten'.
Gods straf kan vreselijk zijn, maar kent ook een grens. Gods toorn is
verschrikkelijk, maar duurt niet eeuwig. Naar menselijke maatstaven
gemeten is God op een mysterieuze wijze 'onberekenbaar'. Hij blijft
niet eeuwig aan zichzelf gelijk, maar verandert wanneer hij dat wil
en noodzakelijk acht'. Wie wel eens echt behoefte gehad heeft aan de
goddelijke vergeving, kan van deze boodschap niet blij worden. Godde21

lijke vergeving is zo'n kostbaar wonder dat onze arme consciênties
het nodig hebben ervan verzekerd te worden en precies dat gebeurt
hier niet; we zijn aangewezen op de onberekenbaarheid van God. Wat
Paulus hier doet is eigenlijk dit, dat hij, ter geruststelling van
onze arme gewetens, het Nieuwe Testament als fundament schuift onder
zulke prachtige getuigenissen als van Psalm 103. Zonder dat funcament
van het Nieuwe Testament, eerst verwacht en toen gebracht, heeft die
'Psalm 103 weinig licht en kracht verspreid, z~als bij het jodendom
blijkt. Ik herinner mij een gesprek voor de tv tussen Professor Verkuyl en rabbijn Soetendorp over 'de drie van Breda', waarbij Verkuyl
juist deze psalm 103 aanhaalde maar daarmee bij de rabbijn geen voet
aan de Sr-ond kreeg. Ook Den Heyer zal met zijnbuiten-Christus-omuitleg de psalm niet lang overeind houden. Dat hij nu nog door dit
psalmwoord getroost wordt komt waarschijnlijk hierdoor dat hij zich
zijn 'christelijk' (ook avant 7a 7ettre!) lezen ervan te weinig bewust is.
f. In het begin van het Troostboek horen we een geluid dat op dat van
(\salm 103 sterk lijkt (de verwantschap van beide teksten blijkt uit
~~et 'beeld van' de arend, Psalm 103 : 5 en Jesaja 40 : 31 en uit de
beeldspraak van gras en bloem ter aanduiding van de vluchtigheid van
ons menselijke bestaan, Psalm 103 : 14/15 en Jesaja 40 : 6 - 8): Israêl heeft uit de hand van de HERE dubbel, dat wil zeggen veel te
veel, straf ontvangen voor al zijn zonden. Ook daar de notie van de
maat van de toorn. Maar hoe kan tegen de achtergrond van de profetische prediking van vóór de ballingschap gezegd worden dat het volk
veel te zwaar gestraft is geworden? De verdelging waartoe vast besloten was, vloeide toch over van gerechtigheid (Jesaja 10 : 22)?
Wel, verderop blijkt hoe dat toch kan: hoofdstuk 53 legt onder dit
getuigenis van Jesaja 40 : 2 het fundament. Omdat de Here God ons
aller ongerechtigheid op zijn ,Knecht zou doen neerkomen, daarom kon
nu met pedagogische ogen naar de straf van de ballingschap gekeken
worden en troostend gezegd worden dat het allemaal veel te veel was
geweest. Wat Israêl van Godswege in de ballingschap wedervaren was,
hoefde het niet langer als betalende straf te zien, het mocht het
'als tuchtiging opvatten' (Hebreeën 12 :7). 'Ik zelf was maar een
~"beetje vertoornd', zegt God door een tijdgenoot van de tweede Jesaja
(~Zàcharia 1 : 15), maar die volken, zie je, die hielpen mee ten
"kwade. Ook hier ligt Het Nieuwe Testament (aangeduid in Jesaja 53)
als fundament onder het Oude. De paresis neemt een voorschot op de
kwijtschelding waarvoor uiteindelijk Christus zorgt. Zo is God
rechtvaardig, ook als Hij hem rechtvaardigt die door het geloof in
Jezus is.
TENSLOTTE
Nog een afsluitende opmerking: Bij een voorgaande gelegenheid heb ik
op de TS8 wel eens de voorstelling gebruikt van de twee pijlen. De
grote pijl, van boven naar beneden, van Gods liefde tot ons: Alzo
lief heeft God de wereld gehad ... Met die geweldige boodschap mogen
wij de wereld ingaan. De kleine pijl, daarbinnenin, van beneden naar
boven, duidt het werk van Christus' voldoening aan de Vader aan. Dat
is het geheimenis waar de wereld geen weet van heeft en dat de gemeen
te eerbiedig en schroomvallig koestert. Als ik dit grafisch moet voor
stellen heb ik de neiging de omtrek van de grote pijl sterk af te zet
ten en de binnenste pijl een beetje vaag te houden, om zo recht te
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doen aan het feit dat de Schrift zelf lang niet altijd van het voldoenend werk van Christus gewag maakt en het meer dan eens bij die
grote pijl laat (zoals we bijvoorbeeld aan Psalm 103 en Jesaja 40
kunnen zien; ook het verhaal van de verloren zoon en het bericht van
de voetwassing zijn daar goede voorbeelden van). Het gevaar is namelijk niet denkbeeldig dat wij zozeer met de kleine pijl bezig zijn
;dat we de grote vergeten. Dat is in het verleden ook wel gebeurd en
daarom maakt een verhaal als van Den Heyer zoveel furore. Men zou dus
zijn boek nog kunnen verschonen als een reactietheologie op een vroegere onevenwichtigheid van voorstelling. En dan valt eruit te leren
dat we voor wat betreft die binnenste pijl tijd en wijze moeten weten en er niet bij iedere gelegenheid mee op de proppen moeten komen.
Maar dat praat natuurlijk de algehele ontkenning van de kleine, binnenste, op God gerichte pijl niet goed. Het gaat daarin om iets dat
vee 1 te wezen 1 ijk i s dan dat het zou kunnen worden gemi st. 'Jezus, uw
verzoenend sterven blijft het rustpunt van ons hart', - dat is en
blijft toch de harde kern van het belijden dat door geen hermeneutiek
("-jan vervreemd i ng weggewerkt kan worden.
Drs H. de Jong
Zeist, juli/augustus 1997
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