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Inleiding
Mijnheer de rector, geachte aanwezigen,
Het onderwerp dat ik gekozen heb voor
deze rede, ‘vrees en beven’, is niet meteen
opbeurend te noemen. Ik ben mij daarvan
terdege bewust, en heb dan ook overwogen of ik u niet moest lokken met een
vrolijker en frivoler thema. Uiteindelijk
heb ik daarvan afgezien. Want ik wil vanmiddag een pleidooi voeren om het in de
kerk, en dus ook in de theologie, niet te
gezellig te laten worden. Om dat duidelijk
te maken wil ik u voorstellen dat wij nu
gaan luisteren naar een eigentijds kerklied, en wel nummer 581 uit de bundel
Opwekking, een gebed tot God:
Ik wil heel dicht bij u zijn,
als een kind bij de vader op schoot.
Ik wil heel dicht bij u zijn; dat is de plek
waar ik hoor.
Til mij op, neem mij in uw armen.
Til mij op, houd mij dicht tegen U aan.
Til mij op, ik wil U omarmen.
Til mij op en laat mij niet meer gaan.
Een tekst als deze vraagt mijns inziens
om tegenspraak – voorzichtig en tactvol,
maar wel duidelijk. De tegenspraak moet
tactvol en voorzichtig zijn, omdat hier iemand aan het woord is die zich verheugt
in Gods intieme nabijheid. Het laatste
wat ik zou willen is vraagtekens plaatsen

bij die vertrouwelijke omgang met God.
Wel stel ik mij de vraag of de balans hier
niet doorslaat naar de vertrouwelijkheid
en de nabijheid. Komen Gods grootheid
en heiligheid niet te kort? Nog afgezien
van de vraag of een volwassene zich zal
herkennen in het verlangen bij de vader
op schoot te zitten – is er ook niet een
heilzame schroom voor God, een besef
dat Hij van een totaal andere orde is dan
het menselijk schepsel? In psalm 25 is
sprake van Gods vriendschap voor degenen die Hem vrezen. In de berijming:
“Gods verborgen omgang vinden
zielen waar zijn vrees in woont.”
(Psalm 25 couplet 7)
Daar heb je het allebei: intieme, vertrouwelijke omgang met Hem, en heilig
ontzag voor Hem. Naar ik meen is dit een
polariteit die we in de kerk niet kunnen
missen, en evenmin in de theologie. Dat
wil ik vanmiddag uiteenzetten. Daartoe
wil ik eerst schetsen hoe in de Bijbel
gesproken wordt over de heiligheid van
God. Daarbij aansluitend wil ik belichten
hoe het ontzag voor God de theologie een
stempel van bescheidenheid en schroom
kan opdrukken. In dat verband zal ik iets
zeggen over het postmoderne denken
over God. Vervolgens vraag ik uw aandacht voor Luthers Godsleer. Ten slotte
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wil ik enkele opmerkingen maken over de
uitwerking van het ontzag voor God op
de christelijke geloofspraktijk.

I Gods heiligheid in de Bijbel
Vrees en beven: dat is de toon van de
openingsverzen van psalm 99:
“De HEER is koning – volken, beef!
Hij troont op de cherubs – aarde,
sidder!
Groot is de HEER op de Sion,
Verheven is hij boven alle volken.
Uw naam moeten zij loven,
zo groot en geducht.
Heilig is Hij!” (Ps. 99,1-3)
Het is om nota van te nemen, dat het sidderen voor de HEER hier niet primair verbonden wordt met angst voor zijn oordelen, voor ‘straf’. Dat verband wordt vaak
genoeg gelegd in de Bijbel, vgl. Ps. 76,8.9;
119,120; Jer. 10,10; Nah. 1,5.6. Inderdaad:
mensen moeten zich bergen als God zich
tegen hen keert. Maar ook als Hij mensen
goed gezind is, dwingt de HEER ontzag
af. Dat is bijvoorbeeld het geval als Hij op
de berg Horeb een verbond sluit met het
volk Israël. Dat verbond staat in het teken
van zijn liefde en bevrijding, zijn zorg en
zijn trouw, Deut. 4,20.31.37.38. Toch gaat
die verbondssluiting gepaard met zo’n
vervaarlijk goddelijk machtsvertoon, dat
het volk een dringend beroep doet op
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Mozes om te bemiddelen. Terugblikkend
zegt Mozes:
“Op die dag kwam u schoorvoetend
naar de voet van de berg, waaruit vuur
hemelhoog opvlamde, te midden van
duisternis en dreigende donkere wolken. … Ik stond toen tussen hem en u in
om zijn woorden aan u door te geven,
want u was bang voor het vuur en durfde de berg niet op.” (Deut. 4,11; 5,5)
Niet minder indrukwekkend is de wijze
waarop de HEER zich later op diezelfde
Horeb manifesteert ten overstaan van de
profeet Elia. Ook hier laait er vuur, en is
er een krachtige windvlaag, gevolgd door
een aardbeving. Maar dat blijken alleen
nog maar voorboden te zijn van zijn
presentie. Op het moment suprême klinkt
niets anders dan “het gefluister van een
zachte bries”, 1 Kon. 19,11.12. Veelzeggend is de reactie van de profeet:
“Toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn
mantel voor zijn gezicht.” (1 Kon. 19,13)
De Heer met eigen ogen aanschouwen –
dat is een mens immers niet gegeven, vgl.
Ex. 3,6; 33,20-23; Recht. 13,22.
Heiligheid
Als één ding in deze verhalen naar voren
komt, dan wel het besef dat God van een
totaal andere orde is dan wij mensen. In
de Bijbel wordt dat aangeduid doordat

God de Heilige wordt genoemd. Die term
brengt tot uitdrukking dat God radicaal
anders is dan mensen, dat Hij met niets of
niemand anders verward mag worden, en
dat Hij leeft in een verboden zone waar
Israël slechts mag binnengaan wanneer
het specifieke bepalingen strikt in acht
neemt, en dan nog met groot risico.1 In
zijn heiligheid is de HEER onvergelijkbaar
met wat ook.
“Wie is uw gelijke, zo ontzagwekkend
en heilig,
Wie dwingt zoveel eerbied af met
roemrijke daden,
Wie anders verricht zulke wonderen?”
(Ex. 15,11)
Dat God heilig is heeft dus niet primair
een morele betekenis. Ongetwijfeld is

1

Walter Brueggemann, Theology of the Old Testament. Testimony, Dispute, Advocacy (Minneapolis: Fortress Press, 1997), 288. Zie ook H.G.L.
Peels, Wie is als Gij? Schaduwkanten van het
oudtestamentisch Godsbeeld (Zoetermeer: Uit-

God ook in die zin de Heilige, dat Hij het
kwaad niet verdraagt. Dat komt bijvoorbeeld naar voren in het roepingsvisioen
van Jesaja. Daar wordt het radicaal
anders zijn van God in verband gebracht
met de onzuiverheid van de mens. De
profeet kan de ontmoeting met God in
zijn overweldigende heiligheid slechts
doorstaan, doordat hij gereinigd wordt
van zijn schuld en zonden, Jes. 6,6.7. Gods
heiligheid wordt dan ook keer op keer
in verband gebracht met zijn oordelen,
vgl. Jes. 10,17. Maar zijn ontzagwekkende
majesteit kan niet worden gereduceerd
tot de afstand tussen goddelijke puurheid
en menselijke onreinheid. De HEER gaat
ook in die zin oneindig ver boven de mens
uit, dat Hij de Schepper is. De onmetelijke
afstand tot God die Israël ervaart bij de
berg Horeb is die tussen de Schepper en
het schepsel. Markant is de formulering
van Abraham. Hoewel de HEER zelf hem
in vertrouwen neemt en met hem zijn
overweging deelt om Sodom en Gomorra
te verwoesten, spreekt het voor Abraham
allerminst vanzelf om bij Hem te pleiten
voor rechtvaardigheid:

geverij Boekencentrum, 20072), 119-127. Jan Muis
waagt zich aan een definitie: hij omschrijft ‘heiligheid’ als “de ontoegankelijke, onschendbare
en onveranderlijke zuiverheid en schoonheid
die God zelf eigen is, die hem onderscheidt van

“Nu ik eenmaal zo vrij ben geweest de
Heer aan te spreken, hoewel ik niets
dan stof ben…” (Gen. 18,27; vgl. Ps.
103,14-16)

alle dingen buiten hem, en die in de wereld uitstraalt als zijn heerlijkheid.” Jan Muis, Onze Vader. Christelijk spreken over God (Zoetermeer:

Rudolf Otto introduceert in dit verband
de term ‘creatuurgevoel’:

Uitgeverij Boekencentrum, 20162), 280.
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“het gevoel een schepsel te zijn dat in
zijn eigen nietigheid verzinkt en overweldigd wordt in de confrontatie met
wat al het geschapene te boven gaat.”2
Toch is het ook weer niet enkel dit ‘creatuurgevoel’ dat de mens doet vrezen
en beven voor God. Er is ook een oneindige afstand tussen de heilige God en
de schepselmatige realiteit in zoverre
die laatste door profaniteit gekenmerkt
wordt. Vandaar de gedetailleerde aanwijzingen voor de cultus: het contact
maken met de heiligheid van God vraagt
zorgvuldige heiliging, vgl. Ex. 19,10-15;
Lev. 11,44.45. Het dramatische verhaal
van Uzza, die zijn pogingen om de heilige
ark van God voor vallen te behoeden met
de dood moet bekopen, spreekt in dit verband boekdelen, 2 Sam. 6,1-7; vgl. 1 Sam.
6,19.20 en 1 Kron. 15,12; zie ook Lev. 10,1-3.
Dit alles kan de indruk wekken, dat Gods
heiligheid voor de mens enkel en alleen
bedreigend is. Opmerkelijk genoeg echter
wordt in het Oude Testament benadrukt,
dat het ook Israëls redding is dat het met
de heilige God te maken heeft. In de reeds
aangehaalde psalm 99 wordt Hij geprezen als ‘de koning die het recht bemint’,
en als de Heer die niet alleen de misda-

2

Rudolf Otto, Het heilige. Over het buitensporige van het numineuze, het mysterie dat doet
huiveren en fascineert (Amsterdam: De Vrije
Uitgevers, 20023), 44.
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den van zijn dienaren strafte, maar voor
hen ook ‘een God van vergeving’ was, Ps.
99,4.8. Juist als ‘de Heilige van Israël’ is Hij
de God op wie armen en verdrukten hun
vertrouwen mogen stellen, vgl. Jes. 29,19;
41,14. Dat Gods heiligheid niet alleen
gevaarlijk en bedreigend is, maar ook een
bron van zegen, wordt weergaloos tot
uitdrukking gebracht door een profetie
van Hosea:
“Ik zal mijn toorn laten varen
en Efraïm niet opnieuw te gronde
richten.
Want God ben ik, en geen mens,
ik ben in jullie midden, ik ben heilig,
ik zal niet meer in woede ontsteken.”
(Hos. 11,9)
Hier is God dus in zoverre radicaal anders
dan wij mensen, dat Hij een God is van
ontferming en genade. Ook daarin wekt
Hij vrezen en beven, maar dat bestaat nu
niet in huiver voor het verterende vuur
van zijn heiligheid, maar in ‘schuchterheid’ ten overstaan van zijn onverwachte
genade, Hos. 11,10.
Het Nieuwe Testament
Het is vooral daarom dat ook in het
Nieuwe Testament de Here God vrees en
beven oproept. In de populaire beeldvorming heeft Hij met het komen van
Christus en de uitstorting van de Geest
zijn huiveringwekkende verhevenheid
achter zich gelaten. Daarbij past een be-

roep op Paulus, die zegt dat wij de Geest
ontvangen hebben, niet “om opnieuw als
slaven in angst te leven,” maar “om Gods
kinderen te zijn, en om hem te kunnen
aanroepen met ‘Abba, Vader’,” Rom. 8,15.
Inderdaad is de verkondiging van Gods
genade en vergeving zo dominant in het
Nieuwe Testament, dat Gods geduchte
heiligheid er niet zo zwaar wordt benadrukt als in het Oude. Toch ontbreekt
dat accent niet. Zo wordt God in een van
de pastorale brieven aangeduid als ‘de
verheven en enige heerser, de hoogste
Heer en koning’, waarop de veelzeggende
woorden volgen:
“Hij alleen is onsterfelijk en hij woont
in een ontoegankelijk licht; geen mens
heeft hem ooit gezien of kan hem
zien.” (1 Tim. 6,15.16)
Met name in de passages waar het gaat
over Gods oordeel komt naar voren dat
ook volgens het Nieuwe Testament de
Heer zeer te vrezen is, vgl. 2 Kor. 5,11;
Hebr. 10,27.31; Op. 15,4; zie ook Hebr.12,29.
Het verhaal van Ananias en Saffira is illustratief: veelbetekenend eindigt het met
de aantekening, dat “de hele gemeente
en allen die hiervan hoorden, door grote
schrik bevangen werden,” Hnd. 5,11.
Toch staat in het Nieuwe Testament iets
anders centraal, en wel de verkondiging
dat God zijn volk in Christus verzoenend
tegemoet komt en met goedheid overstelpt, Joh. 1,16. Het is in de lijn van Hosea

11 dat daarbij keer op keer wordt aangeduid, hoe het ervaren van dat betoon van
genade gevoelens van ontzag oproept.
Petrus’ reactie op de overvloed die Jezus
hem gunt bij de wonderbare visvangst,
lijkt op die van Jesaja wanneer die oog
in oog staat met de ontzagwekkende
heiligheid van God:
“Ga weg van mij, Heer, want ik ben een
zondig mens.” (Luc. 5,8.9)
Het machtsvertoon dat Jezus aan de dag
legt als Hij zieken geneest, demonen
uitdrijft, of op wat voor manier dan ook
mensen de reddende hand toesteekt,
brengt de toeschouwers steeds opnieuw
tot verbijstering, en tot het besef dat zij
getuigen zijn van dingen die ver buiten
de menselijke orde vallen, vgl. Mat. 9,33;
12,23; Marc. 4,41; 7,37. Dat alles bereikt
een hoogtepunt na zijn opstanding: juist
dan worden degenen die Hem na staan
door ontsteltenis en vrees bevangen,
Marc. 16,8; Luc. 24,5.37. Eerder al hadden
de ontzagwekkende gebeurtenissen die
zich voltrokken rond zijn sterven aan
het kruis, mensen tot angst en beven
gebracht, Mat. 27,54. Maar de evangelist
Markus benadrukt dat zulk machtsvertoon niet nodig was om omstanders tot
het inzicht te brengen, dat de lijdende en
stervende Jezus geen mens was als alle
anderen, Marc. 15,39.
Anders, radicaal anders: dat is de indruk
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die Jezus op talloos velen gemaakt heeft
die getuige waren van zijn reddende
optreden. Hetzelfde effect had het
onderricht dat Hij gaf: ook dat bracht
de mensen tot ontzetting doordat het
zo anders was, Mat. 7,28.29; 22,33; Joh.
7,46. De conclusie moet dan ook zijn, dat
Gods openbaring in Christus allerminst
betekent dat daarmee Gods ontzagwekkende heiligheid vervaagt. Veeleer
wordt geaccentueerd, hoe heilbrengend
die heiligheid is. Het evangelie wekt nog
wel degelijk vrees en beven op, maar nu
vooral omdat Gods reddende goedheid
zo ontzagwekkend is.

II Gods transcendentie in de
theologie
In de theologische bezinning op de
heiligheid van God is ‘transcendentie’
de gangbare term om dit alles aan te
duiden. God is de gans Andere, degene
die uitgaat boven al het menselijke en
heel de schepping. Daarbij is het goed
om op het misverstand bedacht te
blijven, dat God in zijn transcendentie
op afstand van de wereld en ons leven
zou komen te staan. God gaat immers
ook ver boven ons uit als Hij dichtbij
ons komt, in de menselijke gestalte van
Jezus Christus, en in de werking van de
Heilige Geest. Steeds verwart Hij ons
en brengt Hij ons van ons stuk, ook en
juist als Hij ons zeer na komt. Daar komt
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nog iets bij. Dat God transcendent is, de
gans Andere, wil voor wat betreft ons
denken over Hem zeggen dat wij Hem
niet kunnen vatten met onze menselijke
categorieën. Welke woorden wij ook gebruiken, of we nu proberen daarin Gods
grootheid en verhevenheid tot uitdrukking te brengen, dan wel zijn nabijheid
en goedheid, zij schieten allemaal te kort
om recht aan Hem te doen.3 Zo verstaan
houdt Gods transcendentie allereerst
een waarschuwing in aan het adres van
de theologie zelf. Hoe gauw immers
maakt zij zich toch weer schuldig aan
het pogen om enigermate greep te
krijgen op God, en een begrippenkader
te ontwerpen waarmee zij enigszins kan
vatten wie Hij is. Daardoor kan zij een
pedante indruk maken, en dat is mijns
inziens een van de redenen dat het vak
‘theologie’ en haar beoefenaars niet zo’n
goede pers hebben. Daar wil ik meteen
aan toevoegen dat het buiten de theologische universiteit en buiten de kerk
niet minder pedant kan toegaan. Het is
verbazingwekkend, hoe stellig menige
ongelovige is in zijn uitspraken over de
God van de Bijbel. Men weet zeker dat
Hij de wereld nogal knullig in elkaar
gezet heeft; dat Hij qua primitiviteit niet

3

William C. Placher, The Domestication of Transcendence. How Modern Thinking about God
Went Wrong (Louisville, Kentucky: Westminster John Knox Press, 1996), 7,9,111,112.

onderdoet voor de goden van de Griekse
oudheid; dat Hij even oorlogszuchtig
is als de God van de Islam, enzovoorts.
Het lijkt mij een taak van de christelijke theologie om al dat soort boude
uitspraken te relativeren. Maar dan zal
zij zelf toch ook de nodige schroom aan
de dag moeten leggen wanneer zij God
ter sprake brengt. Binnen de kerk is dat
vanouds benadrukt door de ‘negatieve’
of ‘apofatische’ theologie. Het woord
‘apofase’ betekent zoveel als ‘van de taal
weg’, en de apofatische theologie neemt
dan ook haar uitgangspunt in de stelling
dat God niet te vatten is door onze taal
en ons denken.
Gods onbegrijpelijkheid
Het is treffend om sporen van deze traditie terug te vinden bij hen, die de faam
hebben verworven een ‘groot theoloog’
te zijn. Ik noem Augustinus. Hoewel hij
bij velen bekend staat om zijn dogmatische zekerheden, maakt hij toch ook
keer op keer duidelijk dat hij terughoudend wil zijn in zijn spreken over God.
Beroemd is zijn uitspraak:

in het geheel niet mogelijk.”4
Een duidelijke echo hiervan klinkt in het
werk van de mysticus en theoloog Meister Eckhart:
“Als ik een God had die ik zou kunnen
begrijpen, zou ik hem nooit als God
beschouwen.”5
Nauwelijks minder beschroomd om
iets over God te zeggen is het Vierde
Lateraans Concilie uit 1215. Het deed de
uitspraak:
“Tussen schepper en schepsel is de
ongelijkendheid groter dan de gelijkendheid.”6
In die lijn beweegt zich zowel Thomas
van Aquino als Johannes Calvijn. Voor
Thomas geldt: God is altijd groter (Deus
semper maior). Hij werkt dat concreet uit
door zich te verzetten tegen ‘univocaal’
(‘eensluidend’) spreken over God. Dat wil

4

“Over God spreken we. Vindt u het
vreemd als u het niet begrijpt? Als u
het begrijpt, dan is het niet God. Liever eerbiedig getuigen van ons onvermogen dan onbezonnen op geleerdheid bogen. God ook maar enigszins
nabij te komen met ons verstand is al
een groot geluk. God echt bevatten is

Augustinus, Sermo 117, aangehaald door Paul
van Geest, Stellig maar onzeker. Augustinus’
benadering van God (Budel: Uitgeverij Damon,
20082), 182.

5

Meister Eckhart, Preek 83, aangehaald door
Merold Westphal, Overcoming Onto-theology.
Toward a Postmodern Christian Faith (New
York: Fordham University Press, 2001), 231.

6

Zie Van Geest, Stellig, 8.
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zeggen, dat hij niet gelooft dat een woord
dat op een mens betrekking heeft, precies
hetzelfde betekent wanneer het op God
wordt toegepast. We kunnen bijvoorbeeld
niet zeggen dat God op dezelfde manier
‘wijs’ is als Salomo of Socrates. Thomas
pleit voor een ‘analoog’ spreken over God.
Dat wil zeggen: hij meent dat woorden
waarmee wij iets over mensen zeggen,
zeker ook op God toegepast kunnen
worden, maar dan een betekenis hebben
die toch ook weer verschilt van de ons
bekende. En dus: wanneer van God gezegd
wordt dat Hij ‘liefde’ is, moeten we niet
denken dat we precies weten wat we
zeggen. Als we werkelijk volledige kennis
zouden hebben van de liefde van God, dan
zouden we tot de conclusie komen dat de
liefde die wij van en voor mensen kennen
daar maar een flauwe afspiegeling van is.7
Deze karakterisering van ons spreken over
God ligt in de lijn van Thomas’ overtuiging
dat we niet kunnen weten wat God is, en
alleen wat Hij niet is.8
Ook Calvijn is opmerkelijk terughoudend
met het doen van uitspraken over God. Hij
maakt onderscheid tussen enerzijds wie
God in zichzelf is, wat Hij is, en anderzijds
wat zijn werken zijn en hoedanig Hij is in

relatie tot mensen.9 Op dat laatste concentreert hij zich, waarbij hij benadrukt dat
het om praktische Godskennis gaat: wij
kunnen God alleen in de eigenlijke zin van
het woord kunnen ‘kennen’ door eerbied,
liefde en gehoorzaamheid.10 Van speculatieve kennis van God wil Calvijn niets
weten:
“We moeten niet proberen om in
vermetele nieuwsgierigheid zo diep tot
Zijn wezen door te dringen dat we een
gedetailleerde beschrijving ervan zouden kunnen geven, want Gods wezen
moeten we eerder aanbidden dan heel
nauwkeurig onderzoeken.”11
Treffend is dat Herman Bavinck ditzelfde accent legt. Volgens hem kennen wij
God niet zoals Hij is in zichzelf, maar
alleen zoals Hij zich openbaart. Dankzij
die openbaring hebben wij weliswaar
geen “adequate” kennis van God, maar
die kennis is als zodanig “niet valsch en

9

Calvijn, Institutie of Onderwijzing in de Christelijke Godsdienst, vertaling C.A. de Niet (Houten:
Den Hertog 2009), I 2,2; 10,2; III 2,6. Vgl. C. van der
Kooi, Als in een spiegel. God kennen volgens
Calvijn en Barth (Kampen: uitgeverij Kok, 2002)
119.

10 Calvijn, Institutie, I 2,1; 6,2.
7

Placher, Domestication, 28,29,197.

8

Placher, Domestication, 21,23.
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11 Calvijn, Institutie, I 5,9, vgl. 13,1. Zie ook Van der
Kooi, Spiegel, 115.

onwaar”.12 Zo gezien kan Bavinck zeggen:
“De kenbaarheid Gods is voor de Schrift
geen oogenblik twijfelachtig.”13 Maar
afgezien van die openbaring is het onmogelijk God te kennen. Net als Calvijn keert
Bavinck zich tegen speculatieve kennis
van God. Volgens hem weet de Schrift
“niets van een wezen Gods, dat buiten
zijne openbaring om door de denkkracht
van den mensch gevonden en gekend zou
kunnen worden.”14
“Er is geen kennis van God, gelijk Hij in
zichzelven is.”15
Hij opent zijn bespreking van de Godsleer
dan ook met een beschouwing over de
onbegrijpelijkheid van God.
“Het mysterie is het levenselement der
dogmatiek. (…) Reeds terstond bij het
begin van haar arbeid staat zij voor
den Onbegrijpelijke. (…) Er schijnt tussen Hem en ons geen verwantschap
en geen gemeenschap te bestaan, dat
wij Hem zouden kunnen noemen naar
waarheid. Er is tusschen Hem en ons
een afstand als tusschen het oneindi-

ge en het eindige, tusschen eeuwigheid en tijd, tusschen het zijn en het
worden, tusschen het al en het niet.
Hoe weinig wij van Hem weten, reeds
de zwakste notie houdt in, dat Hij een
wezen is, oneindig verre boven alle
schepsel verheven.”16
In zijn recent aan deze universiteit verdedigde dissertatie wijst Dmytro Bintsarovskyi erop hoe ongewoon deze inzet is.
Vanouds behandelde de gereformeerde
dogmatiek Gods onbegrijpelijkheid als
een van zijn eigenschappen, vgl. NGB 1.
In de praktijk leidde dat er meestal toe
dat de aandacht voor Gods onbegrijpelijkheid beperkt bleef tot één paragraaf
van het hoofdstuk over God. Bij Bavinck
is dat anders. Bij hem is heel de Godsleer
doortrokken van het besef, dat God het
menselijk bevattingsvermogen verre te
boven gaat.17 Ook in zijn openbaring blijft
Hij van een “onnaspeurlijke majesteit en
soevereine hoogheid”.18
Domesticatie
In al deze citaten klinkt iets van ‘vrees en
beven’ door: hoe zou een mens woorden
in de mond durven nemen om iets over

12 H. Bavinck, Gereformeerde Dogmatiek II (Kampen: uitgeversmaatschappij J.H. Kok N.V., 19675),

16 Bavinck, Dogmatiek II, 2,3,4.

75, 105. Vgl. 6.

17 Dmytro Bintsarovskyi, God Hidden and Revea-

13 Bavinck, Dogmatiek II, 3.
14 Bavinck, Dogmatiek II, 80.
15 Bavinck, Dogmatiek II, 20.

led. A Reformed and an Eastern Orthodox Perspective (Kampen: 2019), 59,60.
18 Bavinck, Dogmatiek II, 20.
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God te zeggen? Het is des te eigenaardiger
dat de theologie, zeker ook de gereformeerde theologie, de naam heeft zovéél
over God te kunnen zeggen. Is de inzet van
Bavinck dan toch weer snel vergeten, en
is het spreken over Gods onbegrijpelijkheid weggestopt in één ondergeschikt
paragraafje? Het zou des te bedenkelijker
zijn, omdat Augustinus maar al te zeer
gelijk heeft: “Als u het begrijpt, dan is
het niet God.” Daar komt nog bij, dat een
theologie die mensen het gevoel geeft
dat zij grip krijgen op God, verband kan
houden met de verwachting dat Hij hun
ter beschikking staat. Kortom: de theologie staat altijd weer bloot aan het gevaar
van domesticatie.19 Dat woord slaat
oorspronkelijk op het temmen van wilde
dieren. Het Latijnse woord ‘domus’ (‘huis’)
klinkt er in door. Zoals wilde dieren tot
huisdier kunnen worden gemaakt, zo kan
de mens in het denken over God Hem om
zo te zeggen binnen trekken in zijn eigen
leefsfeer. Maar neemt zij daarmee niet
onbedoeld afscheid van wie God wezenlijk
is? Wordt zo niet te antropocentrisch over
God gedacht? Erger nog: als de gelijkendheid tussen de Schepper en het schepsel
groter zou zijn dan de ongelijkendheid,
dreigt dan niet dat wij God modelleren
naar onszelf? Want wat wij voor ‘God’

19 Veelzeggend is de titel van het eerder aangehaalde boek van William Placher, The Domestication of Transcendence.
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houden lijkt dan bedenkelijk veel op wie
wijzelf zijn. Denk nog eens terug aan de
God van het liedje waarmee ik begon: een
vader bij wie je als kind op schoot kunt
zitten. Zo’n Vader is nauwelijks meer de
gans Andere, en lijkt sprekend op de ideaal-vader van wie een mens kan dromen.
In alle voorzichtigheid wil ik daarom de
vraag stellen, of we daarmee niet het
risico lopen ons een voorstelling van God
te vormen naar ons eigen beeld. Daarom
lijkt het mij niet wenselijk dat jongeren
dit soort godsbeelden mee krijgen. Ik zou
vrezen dat zij bij het ouder en wijzer worden door deze ‘vermenselijking’ van God
heen prikken en zo hun Godsgeloof zelfs
kunnen kwijt raken. Ludwig Feuerbach
is hier niet ver weg: zodra wij over God
spreken en denken als over een uitvergroting van onszelf, hebben wij het niet meer
over God maar over onszelf.
Postmodern denken over God
Het is dan ook geen wonder dat de
theologie in reactie op Feuerbach is gaan
benadrukken dat God de gans Andere is.
Hierbij is natuurlijk in de eerste plaats
aan de nieuwe inzet van Karl Barth te
denken. Recenter is de belangstelling
voor het anders zijn van God bij postmoderne filosofen en theologen. Die belangstelling heeft te maken met het breed
levende gevoelen, dat de verregaande
technologische beheersing van de wereld
niet enkel positief is; die beheersing
scheept ons ook op met één-dimensio-

naliteit en met leegte. Ik citeer Charles
Taylor, die opmerkt dat de beleving van
de ‘onttoverde wereld’
“ons blind en ongevoelig maakt voor
alles wat buiten deze geordende wereld en haar instrumenteel-rationele
projecten valt. Er kan gemakkelijk een
besef ontstaan dat we iets missen,
dat we ergens van afgesneden zijn,
dat we achter een scherm leven.”20
Taylor denkt hier onder andere aan
het verlies van betekenis dat we in
onze wereld kunnen ervaren. Aan de
orde is dat de mens de wereld om zo te
zeggen maakt tot zijn achtertuin. Alles
wat ‘wild’ is wordt getemd. Daardoor
krijgen mensen greep op de wereld,
maar verliezen zij tegelijk de dimensie
van dat wat hun wezenlijk vreemd is en
hen kan brengen tot verwondering of
zelfs verbijstering. Zo roept de moderniteit een schreeuwende behoefte op
aan transcendentie, aan iets dat zich
aan onze greep onttrekt. Het denken
van Martin Heidegger is wat dit betreft
van grote invloed geweest. Zijn heftige
kritiek op de instrumentele rede die bij
uitstek in de technologie gestalte krijgt,
hangt samen met zijn besef dat het
wezenlijk voor de mens is om te parti-

ciperen in een hogere werkelijkheid. In
dat kader past Heideggers verwerping
van de onto-theologie. Daarmee bedoelt
hij die denkbeweging, die het goddelijke
wil denken in het begrippenkader van de
filosofie en er op die manier grip op wil
krijgen. Het spreken over ‘God’ verliest
volgens Heidegger aan authenticiteit
door de objectivering die eigen is aan
het conceptueel ‘plaatsen’ van God.21
Het postmodernisme is in de lijn van
Heidegger verder gegaan. Het heeft
eveneens een diepgeworteld wantrouwen ten opzichte van de rationaliteit,
met haar pretentie greep te krijgen op
de werkelijkheid. Het ‘deconstrueert’
allerlei onwankelbaar geachte concepten als pogingen van het menselijk
subject om de eigen ideologie dwingend
aan iedereen op te leggen. Die drang tot
deconstructie komt voort uit de overtuiging, dat het een illusie is om te denken
dat wij via onze taal kunnen doorstoten tot een werkelijkheid waarover
objectieve, universele, altijd geldende
uitspraken gedaan kunnen worden. Het
postmodernisme voert het inzicht van
Nietzsche door dat alles interpretatie is,
en is extreem gevoelig voor elke pretentie van mensen dat hún interpretatie de
ware is. Daarom is het voortdurend alert
op het tegengaan van objectiverende,
totaliserende en onderdrukkende tendensen van uitsluiting, en hecht het veel

20 Charles Taylor, Een seculiere tijd (Rotterdam:
Lemniscaat, 2009), 414.

21 Vgl. Westphal, Onto-theology, 1-28.
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waarde aan diversiteit en aan alles wat
afwijkt van het meerderheidsgevoelen.
Het speurt naar de barsten in systemen;
het verdrijft het subject uit zijn centrale
positie; het hamert op het belang van
openheid voor ‘de ander’.22
Jean-Luc Marion
Vandaar dat in dit klimaat de belangstelling ontluikt voor die theologie die het
anders zijn van God benadrukt. Ik geef
hier in een paar pennenstreken weer in
welke richting bijvoorbeeld de postmoderne theoloog Jean-Luc Marion (geb.
1946) denkt.23 Voor hem kan spreken over
God alleen zinvol zijn, als dat Gods transcendentie eerbiedigt en ruimte laat voor
het mysterie. God is voor Hem de Verre,
de Vreemdeling, inderdaad: de gans Andere. Daarom kritiseert hij alle theologie die
God maakt tot één van de vele menselijke
concepten, die Hem inkapselt in een
menselijk gedachtensysteem. Om ruimte
te houden voor het mysterie dat God is
in zijn absolute vrijheid, is ‘stilte’ nodig.
Marion vreest dat veel theologie daarentegen een spreken over God is dat Hem
tot zwijgen brengt. Hij bepleit dan ook

een theologie die vanuit eerbied stil durft
te zijn tegenover God, om zo ontvankelijk
te worden voor zijn liefde.24 Met het ter
sprake brengen van Gods liefde toont Marion dat hij met zijn stelling, dat God onze
begrippen te boven gaat, niet wil uitkomen bij een God over wie eigenlijk niets
meer gezegd kan worden. Veeleer zoekt
hij als goed Rooms-Katholiek zijn kracht
in de openbaring van Gods liefde in de
eucharistie. Dat is dan ook de tendens
van zijn boek Dieu sans l’être (God zonder
zijn). Daarin werkt hij zijn overtuiging uit,
dat uit de Bijbelse openbaring valt op te
maken dat niet het zijn voor God bepalend is, maar de liefde.25 Merold Westphal
vat het zo samen:
“We moeten God denken als de gift
van liefde die niet alleen onze beelden
te boven gaat maar ook de concepten
waarmee we naar God reiken.”26
Teleurstelling en overmoed
Deze overwegingen roepen herkenning
op doordat zij aansluiten bij de ervaring
van menige gelovige. Inderdaad: naarma-

24 Jean-Luc Marion, God without Being: Hors-Tex22 Vgl. Jens Zimmermann, Incarnational Huma-

te, trans. Thomas A. Carlson, Religion and Post-

nism. A Philosophy of Culture for the Church

modernism (Chicago: University of Chicago

in the World (Downers Grove: IVP Academic,
2012), 205-262.
23 Vgl. Westphal, Onto-theology, 266-271; Zimmermann, Humanism, 228-231.
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Press, 20122), 106,107.
25 “God loves before being, He only is as He embodies himself.” Marion, Being, xxii.
26 Wetsphal, Onto-theology, 270.

te God meer wordt vermenselijkt, komen
wij in Hem steeds meer onszelf tegen.
En dat onze menselijke concepten het
mysterie van God kunnen toesluiten – is
dat niet de ervaring van een toenemend
aantal christenen? In preken worden
allerlei beweringen over God gedaan
vanuit een oprecht verlangen om de
Bijbel zorgvuldig na te spreken. Maar hoe
vaak is het effect niet teleurstellend, en
versperren al die woorden eerder de weg
naar God, zo, dat de behoefte aan stilte
toeneemt? Is dat ook niet waarom de
theologie, en in het bijzonder de systematische theologie, zo’n slechte naam heeft?
Loopt zij inderdaad niet het risico met al
haar beweringen over God Hem alleen
maar onbereikbaarder te maken? Dat
het postmodernisme zo hard botst op de
moderniteit heeft ook de kerk en de theologie veel te zeggen. De domesticatie van
Gods transcendentie hangt zeker ook samen met het ‘temmende’ karakter van de
moderniteit. In zijn streven om de wereld
tot zijn achtertuin te maken, betrekt de
mens ook God. Ook God wordt ‘getemd’,
ingekapseld, en krijgt een plek binnen
het systeem waardoor Hij niet vreemd en
verstorend meer kan zijn. Enerzijds is dat
comfortabel: God wordt zo de machtige
Beschermheer van de orde waarin wij
leven. Anderzijds is dat bedreigend,
omdat we zo het ‘anders’ zijn van God
kwijt raken. Het spreken over Hem brengt
dan onbedoeld en onverwacht leegte met
zich mee. Want een God die zo goed past

in ons eigen project van een veilige, ordentelijke wereld, verliest zijn vermogen
om te fascineren. Zo’n God zal ons op den
duur niet bevredigen in onze hang naar
transcendentie. In kerkdiensten waar
God vooral als de grote Therapeut ter
sprake wordt gebracht, die zijn arm om
ons heen slaat en ons tot rust brengt, kan
een gevoel van teleurstelling en zelfs verveling om zich heen grijpen. “Is dit God?”
Wordt het niet te menselijk, als God
ons niet meer opschrikt en stoort? Wat
blijft er van onze Heer Jezus over als het
vreemde van zijn optreden wordt weg
gefilterd, als ons nooit meer een gevoel
van onbehagen bekruipt bij wat Hij zegt
en doet? Hoe ‘tam’ is onze godsdienst
als alle vrees en beven zijn uitgebannen.
Hoe bleek worden de verhalen over
Jezus’ opstanding, als de angst van de
vrouwen de kerkgangers wezensvreemd
is geworden. Werkelijk, je kunt verlangen
naar kerkdiensten waarin je als mens uit
het lood wordt geslagen, doordat het
evangelie altijd anders uitpakt dan je zou
verwachten en misschien ook zou willen.
Vrees en beven – ze passen niet meer in
een cultuur waarin de wereld tot onze
achtertuin is gemaakt die door God op
orde wordt gehouden. Vrees en beven –
ze sijpelen weg waar God ons niet meer
vreemd is, ons niet meer verbijstert door
zijn anders-zijn. Vrees en beven – we kunnen ze niet missen wanneer wij reiken
naar Hem die wérkelijk God is, en naar
Jezus Christus, zijn beeld en gelijkenis.
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Vrees en beven worden opgeroepen als de
storm van de Heilige Geest onze menselijke beelden van God wegvaagt.
Tegelijk is hier te waken voor overmoed.
De Israëlieten vroegen de HEER om niet
meer onbemiddeld tot hen te spreken
vanaf de Sinai: zijn heiligheid was hun
te machtig. Elia sloeg zijn mantel voor
zijn gezicht, toen het tot een ontmoeting
kwam met de heilige God in het gefluister
van een zachte bries. Petrus smeekte Jezus
om weg te gaan toen de vonken van zijn
heerlijkheid hem raakten bij de wonderbare visvangst:
“Ga weg van mij, Heer, want ik ben een
zondig mens.” (Luc. 5,8)
Johannes viel als dood voor zijn voeten
neer, toen de Opgestane zich aan hem
openbaarde, Op. 1,17. Zouden wij dan in
volle ernst kunnen aansturen op een ontmoeting met een ‘ongetemde’ God? Weten
wij dan wat wij doen? Kunnen wíj het wél
aan om deze God het hoofd te bieden?
In het liedje over ‘op schoot zitten bij de
Vader’ zit iets dat wij toch ook weer niet
kunnen missen. Als God zo níet is, als Hij alleen maar overweldigend vreemd is in zijn
anders zijn dan wij, slaan vrees en beven
dan niet om in angst en ontreddering? Wat
blijft er over van de vertrouwelijke omgang met God, als Hij alleen maar overweldigend en ongenaakbaar is? Als elk woord
over God en voor God ons in de keel blijft
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steken omdat alle taal ontoereikend is om
iets zinnigs over Hem te zeggen, waar blijft
dan de intieme gebedsaanspraak die Jezus
ons leert: ‘Abba, Vader’?

III Luthers Godsleer
Dit spanningsveld beheerst het denken
van Maarten Luther. In zijn beschouwingen over deze thematiek staat de tegenstelling centraal tussen de verborgen God
(Deus absconditus) en de God die zich
openbaart in Christus (Deus revelatus).27
Beseffend dat God woont ‘in een ontoegankelijk licht,’ benadrukt Luther dat God
in zijn heiligheid en heerlijkheid voor ons
verborgen is. Hij waarschuwt ervoor om
te proberen toch toegang tot deze God te
forceren, zoals de speculatieve ‘theologie
van de heerlijkheid’ doet. Ons mensen is
het alleen gegeven om God te ontmoeten
waar Hij zich openbaart, namelijk in het
kruis van Christus. Zoeken wij God in zijn
ontoegankelijk licht toch te denken, dan
wordt ons dat fataal. Want niet alleen
komen wij dan in ijle theoretisering en abstracties terecht die ons geen stap dichter

27 Luther spreekt, behalve over de ‘Deus absconditus’, ook wel over de ‘Deus absolutus’ en de
‘Deus vagus, nudus’. Zie J.T. Bakker, Coram deo.
Bijdrage tot het onderzoek naar de structuur
van Luthers theologie (Kampen: J.H. Kok N.V.,
1956), 163.

bij ons heil brengen. Ook zullen wij buiten
Christus om met een goddelijke majesteit
te maken krijgen die voor ons alleen maar
verschrikking uitwerkt.28 Want in de eerste plaats zullen wij in ons denken over
God alleen maar verbijsterd raken over
zijn onbegrijpelijkheid. Onbegrijpelijk is
immers het beleid dat Hij in zijn almacht
en alwetendheid voert. Luther denkt
hier aan de raadselachtigheid van Gods
voorzienigheid. Hij is er diep van doordrongen, dat de ‘God van de filosofen’ op
ons de indruk moet maken van een verre,
ongenaakbare Almachtige, die in willekeur de ene mens treft met voorspoed en
de andere met onzegbaar kwaad. In zijn
vreemde wijsheid neemt Hij besluiten
over ons leven die zelfs volkomen in strijd
lijken te zijn met de goedheid en liefde
die wij volgens het evangelie van Hem
mogen verwachten.29 Luther durft zelfs
zeggen dat God ons zo als boos, als een
duivel voorkomt.30 Oog in oog met deze

28 Bakker, Coram Deo, 161, 163,164.
29 Vgl. E. van der Veer, Cruciale verborgenheid.
Een studie naar de reikwijdte van Luthers

God, zal de angst ons om het hart slaan
en zullen we aan wanhoop ten prooi zijn.
Daarom verwacht Luther alleen maar
onheil van het pogen buiten Christus om
zich denkend toegang tot God te verschaffen. Daar komt nog iets bij dat voor
Luther minstens zo belangrijk is. Want, in
de tweede plaats, de heilige God zal ons
ook verbijsteren door zijn verschrikkelijke
oordelen over het kwaad in de wereld. Als
“zijn ogen te zuiver zijn om het kwaad te
kunnen aanzien” (Hab. 1,13), zal een zondig mens alleen maar op hel en verdoemenis stuiten als hij tot Hem probeert op
te klimmen. De God die in een ontoegankelijk licht woont is een verterend vuur.
En zo bezweert Luther ons, om radicaal te
stoppen met het zoeken van God in zijn
heiligheid, en ons nederig te houden aan
zijn openbaring in Christus. Want langs
die weg zullen wij Gods Vaderhart vinden.
In Christus toont God ons de vergeving
van zonden, en kiest Hij er voor om ons te
rechtvaardigen enkel en alleen door het
geloof. Met de God die ver weg boven de
wereld troont, hebben we niets te maken.
God gaat ons slechts aan voor zover Hij
ons in Christus tegemoet komt.

theologia crucis (Kampen: Uitgeversmaatschappij J.H. Kok, 1992), 193,194.
30	Zie Gerhard Ebeling, Luther. Einführung in sein
Denken (Tübingen: J.C.B. Mohr [Paul Siebeck],
19814) 265, 271. Vgl. K. Zwanepol, Onderscheiden. Een studie naar achtergrond, motief en
methode van de theologie van Gerhard Ebeling

Blijvende verborgenheid
Nu zouden we Luther mis verstaan, als
we hieruit zouden afleiden dat God in
Christus zijn ongenaakbaarheid verliest.
Die verre, verborgen God is niet achterhaald door zijn openbaring in Christus,

(Kampen: 1990), 371.
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maar vormt daarvan de achtergrond.31 De
verborgenheid van God in zijn majesteit
correspondeert voor hem met de bittere
werkelijkheid die wij dagelijks ervaren.32
Juist daarom bezweert Luther ons om
niet via ons redelijk denken contact met
God te zoeken. Het gaat er niet om dat
wij een boze droom verjagen, maar dat
wij ons, juist in het besef dat de Heer
te vrezen is, vastbesloten in het geloof
vastklampen aan Jezus Christus. Dat
betekent, dat die openbaring, die stortvloed van genade en liefde, geen vanzelfsprekendheid is. Juist omdat God zo
overweldigend tegenover ons kan staan,
is het een wonder dat Hij ons in Christus
opzoekt en onze vrees wegneemt. We
verliezen alle gevoel voor het opzienbarende van de incarnatie, wanneer wij niet
meer beseffen dat het vlees geworden
Woord God is.33 In die zin is ook het geloof
in Christus een zaak van vrees en beven:

wij hebben in Hem niet met een ‘goedmoedige’ God te doen wiens ‘vak’ het is
om te vergeven (Voltaire!), maar met de
Heilige die inderdaad een verterend vuur
is, en ons tóch met vrede ontmoet in
onbegrijpelijke dienstbaarheid. Vandaar
ook dat Luther onderscheid maakt tussen
certitudo en securitas.34 De zekerheid die
het geloof schenkt dat God de trouwe
Vader is bij wie je ook als zondig mens
veilig bent, is niet de kalme gerustheid
(securitas) van een mens die denkt dat er
geen vuiltje aan de lucht is. Het is veeleer
de spanningsvolle vastigheid (certitudo)
die steeds op de aanvechting veroverd
moet worden door alsmaar opnieuw de
sprong naar Christus te wagen.35 Ook
daarom kunnen en mogen vrees en beven
niet wegvallen uit ons geloof. We zouden
de God van Jezus Christus dan toch weer
tot de garant van een comfortabele orde
maken, in plaats daarvan dat wij vluchten
‘van God tot God’.36

31 Zwanepol, Onderscheiden, 378. Eberhard Jüngel noemt de notie van de ‘Deus absconditus’
een ‘noodzakelijk grensbegrip’, zie Van der
Veer, Verborgenheid, 202.
32	Ebeling verbindt de ‘Deus absconditus’ met
de ‘Welterfahrung’ en de ‘Deus revelatus’ met
‘Glaube’, zie Ebeling, Luther, 278.
33	“When the culturally dominant pictures of God
have come to be simplistic, it becomes hard to
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34 Zie voor dit onderscheid Otto Weber, Grundlagen der Dogmatik II (Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag 19722), 303-306.
35 “For Luther faith could never be a matter of
feeling relaxed and secure.” Placher, Domestication, 50.

arouse much excitement about the news of

36 Zie voor het motief van het ‘vluchten van God

divine incarnation – or much sense of its me-

tot God’ Bakker, Coram Deo, 201,202; Zwanepol,

aning.” Placher, Domestication, xi

Onderscheiden, 373.

Daar komt nog iets bij. Voor Luther
heeft ook Gods openbaring in Christus
iets van verborgenheid.37 Want dat de
heilige, majestueuze God zich nota bene
in een gekruisigd mens aan ons manifesteert, maakt Hem op weer een andere
wijze ontoegankelijk dan hierboven
werd aangeduid. Hoe ontoegankelijk is
immers een God die niet in kracht maar
in zwakheid verschijnt, niet in wijsheid
maar dwaasheid, niet in heerlijkheid
maar schande, vgl. 1 Kor. 1,23-25. God
verbergt zich op deze wijze onder zijn
tegendeel, aldus Luther in een klassiek
geworden frase.38 Maar dat betekent dat
God ons ook in zijn openbaring stoort en
opschrikt. Hij toont zijn liefde zo anders
dan wij zouden denken, en doorkruist zo
radicaal onze verwachtingen, dat wij alleen maar tot gelovige overgave kunnen
komen wanneer wij bereid zijn afstand
te doen van onze ideeën over God. Anders gezegd: juist ook in het kruis toont
God zijn transcendentie, is Hij ánders
dan wij, schokt Hij onze zekerheden en
slaat Hij ons uit het lood.39 In deze wijze
van openbaring zit een patroon. Het was
niet pas in de komst van Christus dat God
zich verborg op een plek waar we Hem
nooit zouden hebben verwacht. Heel de
geschiedenis toont dat God zich steeds

weer manifesteert in de verborgenheid,
en ons om zo te zeggen gemaskerd
tegemoet komt.40 Denk aan Abraham die
zijn zoon moest offeren, aan Jozef die
in de gevangenis kwam, aan David die
moest vluchten voor Saul. Met kloppend
hart hebben wij het te ondergaan, dat
God zich altijd weer voor ons verbergt
en vreemde wegen met ons gaat. Ook
in die zin kunnen wij onze weg met God
enkel met vrees en beven gaan, steeds
opnieuw ontzet over de vreemdheid
van Gods openbaring, en tegelijk steeds
opnieuw in gelovige ootmoed grijpend
naar zijn hand.
Ten slotte is God volgens Luther ook te
vrezen omdat Hij in Christus de Enige
is die ons kan redden van het oordeel.
Hans-Joachim Iwand wijst erop dat
Luther zo diep onder de indruk was van
de realiteit van Gods oordeel, dat hij
besefte dat niets of niemand een mens
daarvan kon redden, behalve de genadige God zelf. Deze uniciteit maakt dat
een mens geen loopje kan nemen met
God. De ware ‘vreze des HEREN’ berust
bij Luther op de geloofszekerheid dat
wij werkelijk nergens anders veilig zijn
voor het oordeel dan alleen bij de God

40 Vgl. W.J. Kooiman, ‘Gods maskerspel in de theo37 Zie Bakker, Coram Deo, 148,151.

logie van Luther’, in: M.A. Beek e.a., Maskerspel,

38 Bakker, Coram Deo, 152.

Fs. W. Leendertz (Bussum: Moussault’s Uitgeve-

39 Vgl. Bakker, Coram Deo, 154.

rij, 1955), 49-83.
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en Vader van onze Heer Jezus Christus.41
Vandaar ook dat hij benadrukt dat niets
anders in de hemel of op aarde door
ons gevreesd mag worden: we stellen
dan ons vertrouwen op goden die geen
goden zijn. Intussen valt op, dat ‘vertrouwen’ en ‘vrees’ hier dicht bij elkaar liggen. Inderdaad kan Luther in één adem
spreken van het ‘vertrouwen, vrezen en
liefhebben’ van God.42 Zo schijnt bij hem
het onderscheid door te klinken dat Augustinus gemaakt heeft tussen ‘slaafse
vrees’ (timor servilis) en ‘zuivere vrees’
(timor castus).43 De eerste is de vrees
voor straf die bij slaven past en die niet
te verenigen is met de liefde voor God (1
Joh. 4,18); de tweede bestaat in de vrees
datgene te verliezen wat men liefheeft,
namelijk de gerechtigheid. Er is echter
een verschil tussen Augustinus’ benadering en die van Luther. Augustinus
verbindt de vrees met de onzekerheid
van het bezit. Bij Luther is de kinderlijke
vrees juist verbonden met de zekerheid
van het geloof: het vertrouwen, dat alléén Gods genade redt en dat die genade

41 H.J. Iwand, ‘Gottesfurcht IV. Dogmatisch’, in:
RGG3 Band II, 1795-1798.
42 Maarten Luther, De Grote Catechismus, ed. P.
Boendermaker (Kampen: Uitgeversmaatschap-

voor ons vast ligt in Gods trouw aan zijn
belofte.44
Twee gezichten?
Misschien wel het meest opzienbarende in Luthers complexe betoog over de
tegenstelling tussen de verborgenheid
van God in zijn heilige verhevenheid en
Gods opbaring in Christus, is dat hij de
welhaast ondraaglijke spanning tussen
die twee niet opheft.45 Velen vinden dat
hij daarmee te ver gaat, en een beeld
schetst van een God met twee gezichten.
Steeds weer is de vrees uitgesproken,
dat het ons op deze manier onmogelijk
wordt gemaakt om ons vertrouwen
geheel en al op Christus te stellen en
zeker te zijn van Gods vaderlijke zorg.
Want altijd weer zullen we onrustig
gemaakt worden door het besef dat God
ook ánders kan zijn, en – erger nog – het
bange vermoeden kunnen opvatten dat
Christus ons toch niet laat zien wie God
in essentie is. Gods wezen is volgens
Luther immers voor ons verborgen, en
is als zodanig te associëren met huiveringwekkende majesteit. Daardoor
kunnen we toch niet uitsluiten dat God,
hoezeer Hij ook in Christus zijn vriendelijke gezicht laat zien, alsnog anders
voor de dag kan komen. Om deze reden
heeft Karl Barth de conclusie getrokken

pij J.H. Kok N.V., 1965), 33,71.
43	Augustinus, Tractatus in Iohannis Euangelium,
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43,7 zie http://www.unifr.ch/bkv/kapitel1816-7.

44 Zo Iwand, ‘Gottesfurcht’, 1796-1798.

htm.

45 Ebeling, Luther, 276.

dat Luthers theologie te kort schiet: zij
biedt onvoldoende waarborg dat God in
Christus zijn laatste en diepste woord
heeft gesproken, en dat zijn liefde en
genade juist zijn diepste wezen uitmaken. Theologen als Eberhard Jüngel zijn
hem in dezen gevolgd. In feite kiezen zij
de positie, dat God wezenlijk liefde is, en
verwijten zij Luther een zo dubbelzinnig
spreken over God dat het de betrouwbaarheid van zijn openbaring in Christus
ondermijnt.46
De overwegingen van Barth en van allen
die het op dit punt met hem eens zijn,
roepen herkenning op. Een christen uit
de gereformeerde traditie hoeft maar
aan de verkiezingstheologie van Calvijn
te denken om te beseffen wat er op het
spel staat. Ook de calvinistische predestinatieleer roept immers altijd weer
de bange vraag op, of wat God in zijn
eeuwige raad over een mens besloten
heeft misschien toch kan wegvagen
wat Hij ons in Christus belooft. Wie
ervaren heeft hoeveel angst en ongerustheid daaruit voortkomen, kan alleen
maar opluchting voelen bij de manier
waarop Barth de knoop doorhakt. Het
is een verkwikking om steeds opnieuw
toegezegd te krijgen, dat God werkelijk
niets anders bedoelt dan wat Hij ons in
Christus aan goedheid en vriendelijk-

heid toont. Nu duurt de discussie voort
over de vraag, of Luther werkelijk de weg
verspert om dat verkwikkende evangelie
zonder reserve te verkondigen. Volgens
bijvoorbeeld Gerhard Ebeling is dat niet
het geval. Interessant is in dezen ook de
opvatting van Willem Maarten Dekker.
In zijn proefschrift De relationaliteit
van God gaat hij diep in op de theologie
van Eberhard Jüngel. Dekker merkt op,
dat het risico van de positie van Jüngel is
dat die toch een zekere vervlakking in de
Godsleer met zich mee brengt. Verwijzend naar Jüngels opvatting dat Gods
toorn niet anders gedacht kan worden
dan als een moment van zijn liefde, stelt
Dekker:
“De liefde van God is daardoor ten
onrechte vanzelfsprekend geworden.
Met een variatie op Voltaire kunnen
we zeggen: aimer c’est son métier.”47
Dekker zelf meent, dat de heiligheid
van God, die in confrontatie met de
menselijke zonde leidt tot toorn, niet
als een aspect van de liefde gedacht kan
worden. Daarbij suggereert hij in genen
dele dat Gods toorn en Gods liefde

47 Willem Maarten Dekker, De relationaliteit van
God. Onafhankelijkheid en relatie in de godsleer en ontologie van Francesco Turretini en
Eberhard Jüngel (Zoetermeer: Uitgeverij Boe-

46 Zie Van der Veer, Verborgenheid, 194-215.

kencentrum, 2008), 375.
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geparallelliseerd kunnen worden. Ook
voor hem staat vast dat God in de liefde
van Christus zijn wezen uitdrukt. Maar
hij meent dat God in zijn heilige reactie
op de zonde evenzeer bestaat, ook al is
Hij daarin niet zichzelf.48 Het zou te ver
voeren om hier na te gaan hoe Dekker
het denken van Luther benut om aan zowel Gods liefde als Gods heiligheid recht
te doen. Volstaan mag de aansporing om
ons ook in Kampen te blijven bezinnen
op de vraag, hoe Gods liefde en Gods
heiligheid zich tot elkaar verhouden.
Laten we ons hoeden voor een verkondiging waarin de spanning tussen beiden
te gemakkelijk wordt opgelost. Barth
en vele anderen houden ons ongetwijfeld terecht voor, dat het evangelie van
Christus geen ruimte laat voor het bange
vermoeden dat God misschien toch iets
anders meent dan wat Hij ons in het
evangelie belooft. Integendeel: dat evangelie wil ons brengen tot blijmoedig vertrouwen, dat door geen vrees en beven
overschaduwd mag worden. Maar laten
we tegelijk toch ook goed naar Luther
luisteren, als die ons voorhoudt dat het
evangelie van Christus in geen enkel opzicht een vanzelfsprekendheid is, en niet
gereduceerd mag worden tot een tranquilizer. Integendeel: dat evangelie wil
ons steeds opnieuw doen vluchten ‘van
God tot God’, verbijsterd door het besef

48 Dekker, Relationaliteit, 375,376.
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van zijn ondoorgrondelijke majesteit,
verwonderd over de redding en liefde die
in Christus bij Hem te vinden zijn.

IV Vrees en beven in de
geloofspraktijk
Ten slotte wil ik aanduiden hoe een evangelische ontzag voor God kan doorwerken in de praktijk van het geloof en in de
liturgie. Ik doe dat in zeven punten.
1 . ‘Creatuurgevoel’ en besef
van waardigheid
Het lijkt onontkoombaar dat een focus
op ‘vrees en beven’ met zich meebrengt
dat er zware nadruk valt op de menselijke geringheid. Inderdaad wijzen de
voorbeelden van Abraham (‘stof en as’),
Jesaja (‘Wee mij!’) en Petrus (‘Ga weg
van mij’) allen in die richting. In een tijd
waarin we veel waarde hechten aan de
gezonde eigendunk van een mens, is dat
misschien slecht verteerbaar. Mij dunkt,
dat is iets waar we niet te snel overheen
moeten stappen. Te vaak hebben mensen
binnen de christelijke kerk een sfeer van
inperking of zelfs onderdrukking ervaren,
waardoor zij niet tot ontplooiing konden
komen. Het is toe te juichen, dat steeds
meer erkend wordt dat het geloven in
God niet ten koste hoeft te gaan van het
opkomen voor de menselijke waardigheid, en dat het humanisme christelijke

wortels heeft.49 Die erkenning wordt niet
doorkruist door de ervaring van onmacht
en nietigheid ten overstaan van de
heilige God. Dat zou alleen het geval zijn
wanneer de menselijke waardigheid samenviel met de verregaande autonomie
van een subject dat in soevereine vrijheid
zijn levensruimte verovert op anderen
en op de wereld. Maar dát mensbeeld,
ook al is het nog dominant in de liberale
samenleving, is zo eenzijdig gestempeld
door de Verlichting, dat de kritiek erop
van Heidegger en postmoderne denkers
niet meer genegeerd kan worden. In het
verlengde hiervan wil ik stellen, dat het
mogelijk is om te komen tot een gezond
zelfbewustzijn, ook wanneer een mens
tegenover de heilige God zijn geringheid
en onwaardigheid beseft. Daarvan legt
Psalm 8 getuigenis af, met de opmerkelijke combinatie van twee motieven:
enerzijds het ‘creatuurgevoel’, anderzijds
het weten van de menselijke mondigheid.
Die twee worden in deze psalm samengebracht door de notie van Gods ‘omzien
naar de mens’:
“Zie ik de hemel, het werk van uw
vingers,
de maan en de sterren door u daar
bevestigd,
wat is dan de sterveling dat u aan hem
denkt,

49 Vgl. Zimmermann, Humanism, 39.

het mensenkind dat u naar hem
omziet?
U hebt hem bijna een god gemaakt,
hem gekroond met glans en glorie.”
(Ps. 8, 4-6)
Ontzag voor de HEER resulteert in het
ontvangen van een wonderbaarlijke waardigheid, juist omdat Hij er een behagen in
heeft een verbond te sluiten met stervelingen. Terzijde zij opgemerkt, dat een
mondigheid die op deze wijze verankerd is
in verwondering en beschroomdheid, tot
een heel wat zorgvuldiger en bescheidener omgang met de schepping kan leiden
dan de pedante menselijke autonomie die
zich in het spoor van de Verlichting heeft
ontwikkeld. Concreet: de klimaatcrisis en
de teruggang van de biodiversiteit vragen
om menselijk handelen dat mede gemotiveerd wordt door het ‘creatuurgevoel’.
2. Onbevreesd voor mensen
In dit verband noem ik nog een andere,
even verrassende kant van het ontzag
voor de heilige God. Ik doel op een van de
accenten die Luther legt: alléén God is te
vrezen. Inderdaad is dat een Bijbels motief
dat een mens kan helpen zich op te richten en niet ineen te krimpen. Want als alleen God te vrezen is, dan hoeft een mens
voor niets of niemand anders bang te zijn.
Zo krijgt de profeet Jesaja de oproep om
zich anders te gedragen dan zijn volksgenoten, verlamd als zij zijn door angst voor
vijanden die zich breed maken:
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“Noem niet alles een samenzwering
wat zij een samenzwering noemen.
Wees niet bang voor wat hun angst
aanjaagt, heb er geen ontzag voor.
Alleen de HEER van de hemelse
machten is heilig, voor hem zijn angst
en ontzag op hun plaats.” (Jes. 8,12,13,
vgl. 1 Petr. 3,14.15)
In de Bijbelse geschiedenis en de kerkgeschiedenis zijn vele voorbeelden te
vinden van mensen die vanuit hun ontzag voor God de moed gevonden hebben
om vijanden te trotseren. Ik noem één
naam: die van Dietrich Bonhoeffer (19061945). Terecht is hij befaamd geworden
als een van die moedige Duitsers die het
durfden opnemen tegen het nazibewind
van Hitler, en dat met de dood hebben
moeten bekopen. In christelijke kring
is hij geliefd vanwege geschriften die
getuigenis afleggen van zijn intieme
omgang met God. Ik wil hier op het verband tussen die twee attenderen: juist
doordat hij de ‘vreze des HEREN’ kende,
zoals vooral in zijn gedichten ontroerend naar voren komt, kon hij uitgroeien
tot een indrukwekkende verzetsman. In
een samenleving waarin de angstcultuur
om zich heen grijpt is het daarom te
wensen, dat mensen in een heilig ontzag
voor God de kracht vinden om zich door
niets of niemand te laten intimideren.

tussen ‘securitas’ en ‘certitudo’ heeft
nog altijd zeggingskracht. Wanneer de
geloofszekerheid die God ons gunt zou
omslaan in het gevoel ‘gearriveerd’ te
zijn, gaat er iets niet goed. Niet voor
niets klinkt in het Nieuwe Testament de
aansporing: “Werkt met vreze en beven
aan uw redding.” (Filip. 2,12, Naardense
Bijbel) Die oproep stoot ons zeker niet
terug in een religiositeit van zelfverlossing, met alle onzekerheid van dien. Zij
is op te vatten in lijn met wat Paulus
de lezers van zijn brief aan de Romeinen voorhoudt als hij spreekt over hun
verkiezing uit genade en de verwerping
van het ongelovige Israël: “Wees niet
hoogmoedig, maar heb ontzag voor
God.” (Rom. 11,20) Juist het besef dat ons
leven afhangt van Gods vrije, totaal niet
vanzelf sprekende genade, motiveert
tot ootmoedige ernst.50 Nu christenen in
de samenleving nog steeds de naam hebben zich te verheffen boven ongelovigen
en anders gelovigen, is het eens te meer
zaak voor ons om in vrees en beven te

50 “Der Glaube, der im Blick auf Gottes charis von
der Angst befreit ist, darf nicht vergessen, dass
die ihn befreiende charis die des Richters ist.
Im Blick auf sich selbst muss er stets den phobos enthalten als das Wissen um die eigene
Nichtigheit und das ständige Angewiesensein
auf Gottes charis.” Rudolf Bultmann, Theologie

3. Ootmoedige ernst
Het onderscheid dat Luther maakt
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des Neuen Testaments (Tübingen: J.C.B. Mohr
[Paul Siebeck], 19808), 321,322.

volharden in het geloof en gericht te zijn
op de vernieuwing van ons leven.
4. Gods duistere voorzienigheid
Het besef dat God zich niet alleen de
Genadige betoont in Christus, maar
ook een God van verborgenheid is, kan
ons ervoor behoeden een zo gepolijst
en gedomesticeerd beeld van God te
vormen, dat elke verbinding van Hem
met de chaotische wereld rondom ons
verloren gaat. Als ik mij niet vergis wint
die beeldvorming aan populariteit.
Begrijpelijk, omdat zo’n Godsbeeld
tegemoet komt aan de menselijke
behoefte aan geborgenheid. Toch heeft
het ook iets riskants. Want als wij van
God enkel en alleen verwachten dat Hij
ons koestert en beschermt, hoe dan te
plaatsen dat een mens soms de meest
verschrikkelijke dingen overkomen?
Als God in onze voorstelling daarmee
geen enkele relatie heeft, is het dan niet
onvermijdelijk dat ons geloof in Hem het
contact verliest met de realiteit? Is dat
lieflijke Godsbeeld wel bestand tegen de
werkelijkheid, en zal het geloof dat zich
daarop richt de vuurproef van gruwelijk
lijden kunnen doorstaan? Laten we ons
geloof God niet te sentimenteel maken,
en blijven zingen:
“God gaat zijn ongekende gang
vol donkere majesteit.
…

Zijn duistere voorzienigheid
verhult zijn mild gelaat.”51
Naar ik meen ontkomen we er niet aan,
om in ons zoeken naar geborgenheid bij
God op een of andere manier eveneens
vast te houden dat Hij op onbegrijpelijke
wijze óók de Heer van deze even mooie
als verschrikkelijke wereld is. Daarbij wil
ik de woorden ‘op onbegrijpelijke wijze’
onderstrepen. Te vaak is het geloof in
Gods voorzienigheid gepaard gegaan
met betogen die het kwaad min of meer
verklaarden om het zo van de scherpste
kantjes te ontdoen. Zulke betogen lijken
mij heilloos en zinloos. Van blijvend belang
is de strekking van Thomas’ onderscheid
tussen ‘univocaal’ en ‘analoog’ spreken
over God. Het kan ons ervoor behoeden
om bijvoorbeeld ‘Gods bewaring’ te simpel
en te menselijk op te vatten. Vermelding
verdient in dit verband ook dat Calvijn
de onbegrijpelijkheid van Gods wegen
benadrukt. Hij noemt de wijze waarop God
de wereld bestuurt ‘bewonderenswaardig’,
maar voegt daaraan toe:
“Zij wordt terecht een afgrond genoemd, want wij kunnen haar niet
peilen en daarom moeten wij haar maar
eerbiedig aanbidden.”52

51 Liedboek, Zingen en bidden in huis en kerk
(Zoetermeer: 2013), couplet 1 en 4.
52 Calvijn, Institutie I 17.

29

Vrees en beven Een pleidooi voor eerbied en ontzag in kerk en theologie

Luther gaat nog verder. Bij Calvijn wijzen de woorden ‘bewonderenswaardig’
en ‘aanbidden’ erop dat naar zijn inzicht
Gods ondoorgrondelijke raadsbesluiten ons boven alles willen brengen tot
nederigheid.53 Luther brengt meer tot
uitdrukking dat God in zijn verborgen
voorzienigheid ons tot verbijstering kan
brengen en ons in ons geloof kan aanvechten. Eerder dan te zeggen dat we
God ondoorgrondelijke wijsheid hebben
te aanbidden, zal hij ertoe aan te sporen
om weg te vluchten van de verborgen
God in zijn majesteit, naar de God die
ons in Christus grond onder de voeten
geeft. Juist met dat motief van ‘vluchten van God naar God’ verspert hij alle
sentimentaliteit de weg, en geeft hij het
geloven in God de spanning terug die
wij juist ook in onze tijd zo sterk kunnen
ervaren. Wanneer wij op deze wijze
‘vrees en beven’ een plaats geven in ons
geloofsbeleving, zullen wij wellicht ook
meer gewapend zijn tegen de beproevingen waarmee we te maken krijgen.
5. Gehoorzaamheid
Opvallend is, hoe vaak Luther het vrezen
van God ter sprake brengt als hij het
heeft over het doen van de tien geboden. In zijn Kleine Catechismus parafraseert hij het eerste gebod als volgt:

“Wij moeten God boven alle dingen
vrezen, liefhebben en vertrouwen.”
In aansluiting daaraan gebruikt hij een
vaste formule om de betekenis van elk van
de volgende geboden onder woorden te
brengen. Zo zegt hij bij het gebod om Gods
naam niet te misbruiken:
“Wij moeten God vrezen en liefhebben,
dat wij zijn naam niet gebruiken in
vloeken, eden, tovenarij enzovoorts.”
En bij het Sabbatsgebod:
“Wij moeten God vrezen en liefhebben,
dat wij de prediking en zijn Woord niet
verachten, enzovoorts.”
En bij het gebod ‘Toon eerbied voor uw
vader en uw moeder’:
“Wij moeten God vrezen en liefhebben,
dat wij onze ouders en autoriteiten
niet verachten of vertoornen.”54
Daarmee vertolkt Luther een Bijbelse notie. In het Oude Testament is de ‘vreze des
HEREN’ nauw verbonden met het luisteren

54 Luther, ‘De kleine Catechismus voor gewone
pastores en predikanten’, vert. Klaas Zwanepol, in: Herman J. Selderhuis (red.), Luther
Verzameld II (Utrecht: Uitgeverij Kok, 2016),

53 Calvijn, Institutie, I 17,1.
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naar en gehoorzamen aan God. Dat heeft
iets vanzelfsprekends: wie God werkelijk
eerbiedigt, zal uit de aard der zaak doen
wat Hij zegt. Opvallend is dat in het Oude
Testament de ‘vreze des HEREN’ en de
gehoorzaamheid af en toe vereenzelvigd
worden. Dan is vrees en beven voor God
niets anders dan ‘doen wat Hij zegt’.55
Zo houdt Mozes de Israëlieten voor, dat
de koning die zij ooit zullen aanstellen
de wet onder handbereik moet hebben
“opdat hij den HEERE, zijn God, lere vrezen, om te bewaren al de woorden dezer
wet en deze inzettingen, om die te doen.”
(Deut. 17,19 HSV) In deze lijn geeft Luther
zijn onderricht over de tien geboden extra
klem. Illustratief is wat hij aan het eind
van zijn verhandeling over de tien geboden schrijft in zijn Grote Catechismus:
“Als men dit bedenkt en ter harte
neemt, dat het geen menselijk gedoe
is, maar het gebod van de hoogste Majesteit, die met zo grote ernst daarover
waakt, toornt en diegenen bestraft, die
de geboden verachten, en anderzijds
zo overvloedig vergeldt wie ze houden,
dan zal dit vanzelf prikkelen en drijven
om gaarne Gods wil te doen.”56

Luther zegt uitdrukkelijk dat dit niet in
mindering komt op zijn overtuiging, “dat
geen mens het zo ver brengen kan, dat hij
één van de tien geboden houdt zoals het
moet,” en dat niemand daarom buiten
het geloof en het Onze Vader kan.57 Voor
hem zijn alleen die werken goed, die
voortkomen uit het geloof; men is er dan
op uit de naaste te dienen, en niet zich bij
God waar te maken. Toch is het onbegrijpelijk dat men hem verweten heeft dat
hij het met de heiliging niet zo nauw zou
nemen. Door het houden van de geboden
te koppelen aan de vreze des HEREN
maakt hij juist duidelijk, dat het geen
holle frase is als hij zegt: “Men beticht mij
ervan dat ik goede werken verbied. En
toch zou ik graag waarlijk goede werken
willen leren.”58
Het verwijt dat Luther trof, heeft ook dat
deel van de christelijke kerk achtervolgd
dat tot op de dag van vandaag zijn geloof
vorm wil geven in de lijn van de Reformatie. Niet altijd was dat verwijt uit de lucht
gegrepen. Het accent op de genade en op
het onvermogen van de natuurlijke mens
om Gods geboden te houden, heeft er helaas van tijd tot tijd toe bijgedragen dat
men het met de levensheiliging minder

57 Luther, Grote Catechismus, 70.
55 B.J. Oosterhoff, De vreze des HEREN in het

58 Luther, ‘Over de goede werken’, vert. Rieke den

Oude Testament (Utrecht: Kemink en Zoon N.V.,

Hertog-van ’t Spijker, in: Herman J. Selderhuis

1949), 35,36,77.

(red.), Luther Verzameld I (Utrecht: Uitgeverij

56 Luther, Grote Catechismus, 72.

Kok, 2016), 130.
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nauw nam. Ook daarom is het heilzaam
om in het christelijk leven de notie van de
vreze des HEREN ter sprake te brengen.
Niet om de christelijke gemeente terug te
leiden in angstige pogingen tot zelfrechtvaardiging, maar om haar tot hernieuwd
besef te brengen dat juist eerbied en ontzag voor God willen leiden tot levensheiliging. Want inderdaad: in de tien geboden
hebben we niet te maken met ‘menselijk
gedoe’, maar met de wil van de hoogste
Majesteit.
6. Gebed
Stanley Hauerwas maakt erop attent, dat
het ware ontzag voor God christenen wil
brengen tot een aandachtig en verwachtingsvol gebedsleven. Hij zegt: “Door
onze gebeden leren we onszelf open te
stellen voor Gods aanwezigheid.”59 Dat
is volgens hem iets anders dan pleiten
“aan het adres van een onbeweeglijke of
onsympathieke maar almachtige God.”
God is immers een ‘ongetemde aanwezigheid’. Daarom is bidden een ‘gevaarlijke
activiteit’: wie tot God bidt, moet er ernstig rekening mee houden dat God niet
gemakkelijk onder controle te brengen
is. Niet voor niets hebben machthebbers
vaak geprobeerd het gebed van chris-

59 Stanley Hauerwas, Een robuuste kerk. De
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tenen te verhinderen, “want door niets
wordt hun macht meer getart dan door
gebed.”60
Men kan niet anders zeggen dan dat Hauerwas hier een zenuw van het Bijbelse
geloof in God raakt. “Is ook maar iets voor
de HEER onmogelijk?” vraagt de Heer aan
Abraham nadat Sara gelachen had om
de belofte van een zoon. (Gen. 18,14) Met
bijna dezelfde woorden corrigeert Hij
Jeremia, als deze sceptisch reageert op
de opdracht om in een uitzichtloze tijd
met veel moeite een akker in de familie te
houden: “Is er ook maar iets dat voor mij
onmogelijk is?” (Jer. 32,27) Ook dit is een
kant van Gods heiligheid: Hij gaat ook in
die zin ons mensen verre te boven, dat Hij
ons steeds weer verrast met het onverwachte, het vreemde, het onmogelijke.61
Dat geeft reden om in het gebed inderdaad met een goddelijke aanwezigheid
te rekenen die nooit onder controle is te
krijgen.
Het is goed om er daarbij nota van te
nemen dat Hauerwas zijn opmerkingen
plaatst in het kader van zijn aandacht
voor het sociale handelen van de kerk.
Het is hem te doen om “een levensstijl die

60 Hauerwas, Kerk, 117,118.

christelijke gemeente in een postchristelijke

61 Th. C. Vriezen, Hoofdlijnen der theologie van
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we tot dan niet voor mogelijk hielden.”62
Machthebbers hebben zich verkeken op
gebeden van christenen die de bestaande orde durfden uit te dagen en open te
wrikken. Inderdaad kan het christelijk
gebedsleven nooit los worden gezien van
daadwerkelijke openheid voor Gods Koninkrijk. Niet voor niets begint het Onze
Vader met de beden “Uw naam worde
geheiligd; uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede…” Hauerwas bepleit dus niet het
bidden om wonderen met de bedoeling
het eigen belang te behartigen. Dat voor
de HEER niets onmogelijk is, heeft alles te
maken met het doorgang vinden van zijn
beleid, hoe onwaarschijnlijk het soms
ook lijkt dat daar iets van terecht komt.
Maar dán heeft bidden dus zin: wanneer
mensen vol ontzag beseffen met welke
God zij te doen hebben. Het is indrukwekkend om kennis te nemen van gebeden
van christenen die naam gemaakt hebben in de geschiedenis, doordat zij tegen
de stroom in hun leven gewijd hebben
aan de voortgang van Gods Koninkrijk. De
ernst en toewijding van hun gebedsleven
mag ons tot voorbeeld strekken, en ons
stimuleren om, net als zij, in ons bidden
de Heer zeer hoog te hebben. Het zou
goed zijn als dat in de kerkdiensten tot
uitdrukking zou komen door wat vaker
bij het gebed te knielen. Laat mij herhalen wat ik in 1993 in een stelling bij mijn
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proefschrift naar voren bracht:
“Het moment van de eerbied komt in
veel protestantse kerken niet voldoende tot uitdrukking, onder andere
doordat er slechts bij hoge uitzondering geknield wordt.”
7. Lofprijzing
Als er, ten slotte, één ding is waar heilig
ontzag voor God op uitloopt, dan is het
de lofprijzing. De oudtestamentische
profeet Jesaja en de vrouwen die de
opgestane Heer ontmoeten, de premoderne Augustinus en de postmoderne
Jean-Luc Marion, de scholasticus Thomas
en de Lutheraan Bonhoeffer: eenstemmig
komen zij allen uit bij de lofprijzing en
de aanbidding. Dat is in lijn met bijvoorbeeld het Bijbelboek Openbaring. Bijna
nergens in het Nieuwe Testament wordt
zo uitdrukkelijk de vreeswekkende
verhevenheid van God in beeld gebracht.
Maar met even grote intensiteit wordt
aangeduid hoe de hemelse liturgie gestalte krijgt. Het is daarom een goede zaak,
dat in de gereformeerde eredienst het
moment van aanbidding en lofprijzing
prominenter aanwezig is dan vroeger wel
eens het geval was. Daarbij zou het goed
zou zijn als we ons niet kritiekloos laten
leiden door de populaire liedcultuur. Om
de toonzetting van ‘vrees en beven’ in de
lofprijzing te behouden, kan de ruigheid
van de psalmen niet gemist worden, en
de oecumenische liederenschat van de
wereldkerk evenmin. Een gebalanceerd
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gebruik maken van enerzijds de opwekkingsbundel, en anderzijds de kerkelijke
Liedboeken van 1973 en 2013, is gewenst.
Maar dát we in de liturgie steeds beter
leren om onze betogen te relativeren,
en ons spreken over God op tijd te laten
uitlopen op de aanbidding, is een te
verwelkomen ontwikkeling. De drie-enige
God kennen als de Heilige kan niet anders
betekenen dan dat we Hem groot maken
zoals Maria deed in haar Magnificat:
Mijn ziel prijst en looft de Heer,
Mijn hart juicht om God, mijn redder:
Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares.
Alle geslachten zullen mij voortaan
gelukkig prijzen,
Ja, grote dingen heeft de Machtige
voor mij gedaan,
Heilig is zijn naam. (Luc. 1,46-49)
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