
Bidden 

Op mij persoonlijk heeft het meeste indruk het gebedsleven gemaakt van paus 
Johannes Paulus de 2e. Alles wat de afgelopen dagen is gezegd en geschreven over 
hem, alle lovende én kritische woorden, hebben bij mij minder sporen nagelaten dan 
de beelden en de verhalen over zijn manier van bidden. Hoe bad deze paus?  

Hij trok zich terug. Hij bad vooral ook alleen. In stilte. Vol overgave. Bij een kruisbeeld 
of een beeld van Maria. In een kerk, op een bedevaartplaats, thuis in zijn eigen 
ruimtes, in de natuur. Getuigen hebben verteld dat ze de paus soms biddend 
aantroffen. Ze waren geraakt door de emoties die de paus soms liet zien. Anderen 
vertellen dat hij zich terugtrok om te bidden en daarna weer vol energie en inspiratie 
verscheen om het werk voort te zetten waar hij mee bezig was.  

Ik vermoed dat in die stille uren van gebed meer is gebeurd dan in alle 
bijeenkomsten met hoogwaardigheidsbekleders, kerkelijke functionarissen en 
kerkvolk. En dat zijn er vele geweest in een pontificaat dat 26 jaar duurde. Deze paus 
wordt een mystieke persoonlijkheid genoemd. Dat is alleen maar mogelijk omdat de 
paus zo op kon gaan in zijn gebed. In dat gebed putte hij de kracht om zijn werk vol 
te houden. Hij deed er de inspiratie op die hij nodig had. Hij vond erin de kracht om te 
blijven vasthouden aan datgene waarin hij geloofde en waar hij in zijn leven 
getuigenis van aflegde.  

Wat is dit bidden dan? Waarom kan het zoveel voor een mens betekenen? Ik 
vermoed dat bidden vooral met overgave te maken heeft. Je durven overgeven. 
Beseffen en diep van binnen weten dat er een kracht buiten jou is die groter is en die 
jou kan en zal dragen als dat nodig is. Een gelovige heeft een naam voor die kracht: 
God. Voor veel gelovigen zijn er ook dienaren en dienaressen van God die mee 
helpen dragen en bij wie je jouw verhaal en je nood kwijt kunt. Jezus en Maria zijn bij 
uitstek twee personen, die in de loop van de geschiedenis een prominente rol 
hebben gekregen in het gebed. In het Wees Gegroet tot Maria bidden wij niet alleen 
met onze woorden maar vragen wij ook aan Haar om voor ons te bidden, tot in het 
uur van onze dood. Eigenlijk is dat een vreemde zaak, bidden tot iemand, vragen om 
steun en ondersteuning, ook in de vorm van gebed voor ons. Vannacht heb ik me 
daarover verbaasd toen ik een tijdje wakker lag en de woorden van dit gebed 
overdacht en uitsprak.  

Eigenlijk zijn het Wees Gegroet en het Onze Vader goede hulpmiddelen om te 
bidden. Als gebed hebben ze een diepte die misschien op het eerste gezicht niet 
merkbaar is maar hoe meer je er mee bezig bent, hoe vaker je bidt, hoe opvallender 
wordt dat dit niet zomaar woorden zijn. Het bidden hiervan kan een aansporing zijn 
om verder te kijken dan je neus lang is. Het kan je ook mee de diepte intrekken, het 
mysterie verkennend van God en deze werkelijkheid. En je hoeft niet telkens zelf 
nieuwe woorden te formuleren en gedachten in woorden om te zetten. Tijdens het 
bidden van de vertrouwde woorden komen de gedachten vanzelf. Tenslotte bid je op 
de eerste plaats voor jezelf. Het maakt iets bij jou los. Jij hebt het nodig. Jij wil het 
doen. Jij durft het aan. Als het ware leg je een vraag, een bede, een gedachte buiten 
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jou. Deze daad al getuigt van een aarzelend zoeken, vermoeden dat er meer is 
buiten jou zelf. Hoe standvastiger je daarin wordt, hoe groter misschien ook je 
vertrouwen. En hoe groter je vertrouwen hoe meer je jezelf durft over te geven.  

Heeft bidden zin? Bidden heeft geen zin als je definitieve en onwankelbare 
antwoorden verwacht op de belangrijke vragen in het leven. Bidden is een daad, een 
doen. Het is geen concluderen, geen nadenken. Bidden is een verkenning van de 
weg, je levensweg. Een aarzelend tasten en zoeken. Een op weg durven gaan met 
als hulpmiddel een wenkende hand, een voorbeeld van een mens die je is 
voorgegaan of die je inspireert. Bidden is aan de hand van karige richtingwijzers het 
aandurven om zelf te lopen, te verkennen waar je bent en waar je vandaan komt en 
naar toe gaat. Bidden is wandelen met je God. Niet meer en niet minder. Een 
wandeling die gekleurd kan worden door alle aspecten van het leven. De fijne en de 
minder prettige. De hartverwarmende en troostrijke en de pijnlijke en verdrietige 
momenten.  

Toen mijn moeder plotseling heel onverwacht overleed kon ik alleen maar vragen om 
kracht en steun. Ik vond troost en sterkte in de woorden tot Maria. Zoiets in de trant 
van, help mij, ik kan het niet alleen. Dat hielp. Ik werd er door gesterkt. Vooral door 
het idee dat ik mijn verdriet niet alleen hoefde te dragen. Dat er niet alleen mensen 
om je heen stonden die je konden opvangen en troosten, waarmee je je verdriet kon 
delen, maar vooral ook dat er iemand was bij wie vanuit je diepste wezen terecht kon 
met je verdriet. Zelfs al was deze persoon niet concreet aanwijsbaar (of bewijsbaar) 
in de werkelijkheid van alledag. Je met je hele hart en ziel kunnen uiten, je verdriet 
open en bloot leggen, het aandurven om datgene waar je helemaal vol van bent, je 
gevoelens en emoties als het ware uitschreeuwen, ze niet in je diepste binnenste 
opgesloten laten zitten, maar uiten, dat geeft ontzettend veel ruimte en een gevoel 
van opluchting. Vaak durf je dit niet bij andere mensen, ook zelfs niet altijd zo goed 
bij hen die je het meest dierbaar zijn. Deze momenten zijn zeldzaam dat je in het 
bijzijn van anderen je diepste gevoelens, je vrees, je angsten en je verdriet durft en 
kunt uiten. Maar tegenover een persoon als Maria of Jezus of tegenover God kan dit 
misschien makkelijker, trekt het ene woord, de ene gedachte de anderen met zich 
mee en voor je het weet leg je je hart bloot. Deze vorm van overgave is wat ik zelf 
ervaar als de meest diepe vorm van bidden. Niet het voorleggen van een wens of 
een vraag, het bidden voor de nood van iemand anders of jezelf, maar het 
openleggen van je eigen hart, je eigen ziel. Dat is een stap die durf en moed 
veronderstelt. Het is een stap die pas plaatsvindt als de nood zo hoog is dat het je 
naar de keel vliegt. Je kunt bijna als het ware niet meer anders, je moet wel. “Nood 
leert bidden” luidt het gezegde. Ik zou het zo willen formuleren: “je diepste verlangen, 
je grootste hunkering, wil worden gehoord, er is een adressant voor”, het is alleen 
aan jou of je over de grenzen van je scepsis, je argwaan, je twijfel, en alle rationele 
argumenten die je kunt opwerpen heen durft te kijken. Je verstand hoeft het niet 
allemaal te kunnen volgen want zoals Pascal al zei: “het hart heeft (zijn) redenen die 
het hoofd niet kent.”  
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John Hacking 2005 

De pastor, allereerst gids en herder 
Er is veel nagedacht over de rol van pastor binnen de kerk. Pastor betekent letterlijk 
herder. Hoeder van schapen. Maar laten we het nu eens niet over de schapen 
hebben, maar over de herder. Want over de schapen verschijnen vanuit de kerkelijke 
overheid al genoeg teksten die aanwijzingen geven hoe de schapen zich hebben te 
gedragen. Over de herder verschijnen die teksten ook maar die trekken vaak minder 
belangstelling omdat veel binnenskamers blijft. En als herders teveel aan de bel 
gaan hangen en protesteren, riskeren zij een flinke reprimande en wordt er van 
hogerhand over hen beslist.  

Wat is een goede herder, een goede pastor? Dat is een belangrijke vraag want de 
kerk staat en valt met de pastores die het goede voorbeeld geven. Niet voor niets 
doet de kerkelijke overheid zoveel moeite om haar pastores in het gareel te houden 
en één lijn voor te schrijven hoe te handelen in bepaalde situaties. In het kerkelijk 
wetboek krijgen de pastores terecht veel aandacht. Maar daarmee hebben we nog 
geen antwoord op de bovengestelde vraag. In mijn optiek is een goede pastor niet in 
eerste instantie een bewaker van de leer. Niet een hoeder van de schapen die 
voorkomt dat de schapen afdwalen. Tegenwoordig zijn de schapen zo zelfstandig en 
mondig dat zij zelf weg de weg weten te vinden ook als ze afdwalen. Want waarom 
dwaalt een schaap af? Omdat het vermoedt dat er achter de horizon betere 
weidegrond te vinden is, beter en lekkerder voedsel. Om voedsel draait het bij een 
schaap. De rest komt later. Deze rest is ook belangrijk maar komt toch op de tweede 
plaats. Op de eerst plaats moet er voldoende en goed voedsel zijn en dan gaat het 
goed met het schaap. De voornaamste taak van de herder is dan ook om goed 
voedsel te vinden en dat aan de schapen voor te zetten. De pastor is dus bij uitstek 
een begeleider naar goede weidegrond. Een gids, een voorganger, iemand die de 
weg weet naar sappige heerlijke weilanden waar het goed toeven is. Daarna komt de 
rest: een dak boven je hoofd als het kouder en natter wordt, bescherming tegen 
vraatzuchtige wolven en valse herders die geen oog hebben voor de schapen en al 
het andere  wat het leven van schaap en herder kunnen bedreigen. 

De pastor als gids en als herder heeft dus een zware verantwoordelijkheid. Zwaar in 
die zin dat als de schapen niet goed en niet genoeg te eten krijgen ze gaan dwalen 
en zoeken. En een herder alleen kan  ze dan niet terughalen al heeft hij nog zoveel 
honden. Een kudde op hol is pas echt een probleem. Jaren geleden toen ik ging 
werken in het basispastoraat in de Haarlemmermeer, een echt landbouwgebied, 
afgezien van de trots van vaderland:Schiphol, gebruikte ik de volgende metafoor om 
mijn werk als pastor te omschrijven. Als pastor voelde ik mij als de ploeg die door 
ossen door het land wordt getrokken. De ploeg, van ijzer, trekt voren in het land, legt 
de aarde open zodat er in gezaaid kan worden. Dat beeld bepaalde voor een deel 
ook mijn werk: mensen wakker maken, inspireren, opwekken om dieper te graven in 
hun leven, om hun eigen bronnen te gaan ontdekken en iets te doen met hun geloof. 
Na de afkeer van geloven en de lethargie van de jaren tachtig en negentig die bij 
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velen expliciet naar voren kwam, de kerk had geen goede pers, was het nu weer de 
tijd om te beginnen: want onder de dikke korst scholen meer krachten en verlangens 
dan men voor mogelijk had gehouden. Velen waren in die tijd van mening dat met de 
teruggang van het kerkbezoek ook het geloven zelf zou afnemen en dat de kerk 
marginaal zou gaan worden. De opkomst van New Age en de brede ook 
commerciële belangstelling voor het religieuze was het signaal voor een kentering. 
New Age is inmiddels alweer uit de mode. Hier en daar zijn nog centra actief op de 
golven van deze beweging maar geldgebrek en een verminderde belangstelling zal 
het einde inluiden van deze vooral commercieel aangezette poging om geld te slaan 
uit het religieuze verlangen van mensen. De belangstelling voor het religieuze is 
weer levend en vooral jonge mensen geven aan niet belast te zijn met de oordelen 
en vooroordelen rond religie en geloven van de vorige generatie. Tijd dus voor 
nieuwe metaforen en nieuwe taken. 

Van de week lag ik wakker en opeens had ik het: de metafoor voor het pastoraat 
voor deze tijd is weidegrond. Mensen hebben behoefte aan inspiratie en vooral aan 
goed voedsel. Voedsel dat hen kracht geeft, voedsel dat hen blijft motiveren. De 
pastor zou dus bij uitstek iemand moeten zijn die weet waar goede weidegrond ligt. 
En hij moet de weg ernaar toe weten. Hij moet als het ware thuis zijn in het 
landschap, hij moet durven zijn nek uit te steken, creatief zijn en nieuwe wegen 
durven te zoeken als oude wegen niet veel meer opleveren. De pastor kan een gids 
zijn voor velen. In woord en gebaar kan hij dat zichtbaar maken. In de overweging in 
de liturgie kan hij zodanig spreken dat toehoorders kunnen proeven van het voedsel 
dat hij heeft ontdekt. In het organiseren van bijeenkomsten kan hij mensen helpen 
om samen op zoek te gaan naar goede weidegrond. En waar is die weidegrond te 
vinden? Die vraag is niet zo moeilijk. Het is veel eerder een kwestie van inzet, van 
volhouden, van inzicht en vertrouwen. Onze gelovige traditie is naast de Schrift en 
ons hedendaags geloofsverstaan een schatkamer vol inzichten en wijsheid. De 
pastor moet zijn ogen en oren open houden en bereid zijn om te investeren, om zelf 
op zoek te gaan naar bronnen die hem inspireren en die voedsel kunnen worden 
voor anderen. Hij hoeft dat  niet in zijn eentje te doen want er zijn genoeg mensen 
die hetzelfde verlangen delen. Eigenlijk zou er boven de deur van elk kerkgebouw 
moeten staan: goede weidegrond - en / of in een kader daaronder: kaarten hier 
verkrijgbaar en ook betrouwbare gidsen. Als er mensen op af komen zullen die zelf 
genoeg reclame maken want goed voedsel of goede wijn behoeft geen krans.   

John Hacking 2006 

"God is niet in de tijd"  Simone Weil 

Simone Weil, een Franse filosofe en mystica die aan het begin van deze eeuw 
leefde, heeft veel nagedacht over God en de mens. Vooral de werkzaamheid van 
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God, zijn macht om in te grijpen in de schepping, en, zijn houding ten aanzien van de 
mens, is onderwerp geweest van haar gedachten.  

Over God schreef zij:  

"God zelf kan het gebeurde niet ongedaan maken. Dat is het beste bewijs ervoor dat 
de schepping afgedankt is. En is de tijd niet de grootste vorm van afdanking door 
God? God is niet in de tijd." 

Als God niet in de tijd is, is God buiten de tijd, en is de tijd buiten God. God grijpt niet 
in, in deze schepping. De schepping heeft een eigen ritme, een eigen tijdsritme waar 
God buiten staat. Verwachten van God dat Hij zal ingrijpen in ons leven, alsof vanuit 
de hemel redding mogelijk is in een bepaalde situatie, dat is het onmogelijke 
verwachten. Zo over God denken, maakt van God een tovenaar en dat is Hij niet. Hij 
onttrekt zich aan de beelden die wij van Hem maken. Ook is God in die zin niet 
almachtig omdat zijn almacht niet werkt zoals wij mensen graag zouden willen.  

"Geen wonder kan iets tegen de tijd. Het geloof dat bergen verzet, is onmachtig 
tegenover de tijd. God heeft ons binnen in de tijd verlaten." 

Over God schrijft Simone Weil dat wij mensen een andere relatie tot Hem moeten 
krijgen, God niet beschouwen als een alles beheersende  sturende Macht, maar als 
de 'wachtende": 

"God wacht geduldig, dat ik eindelijk toestem, Hem te beminnen. God wacht als een 
bedelaar, die bewegingloos en zwijgend voor iemand staat, die hem misschien een 
stuk brood zal geven. De tijd is dit wachten. 

De tijd is het wachten van God, die om onze liefde bedelt. 

De sterren, de bergen, de zee, alles, wat vanuit de tijd tot ons spreekt, brengt ons het 
smekende vragen van God. De deemoed in de verwachting maakt ons op God 
gelijkend." 

God forceert niets, de schepping is helemaal los van God, als het ware 
alleengelaten, en alles in deze schepping verwijst naar het wachten van God op de 
mens, de mens die als antwoord op dat wachten, liefde opvat voor God.  

Misschien is de hele mensengeschiedenis wel een geschiedenis van dit wachten van 
God, en daarom is het ook logisch dat er geen 'eindtijd' zal aanbreken waarin God 
zelf een einde maakt aan dat wachten. Alleen de mens kan, antwoord gevend in zijn 
liefde, deze tijd van wachten verkorten. En daarmee bijdragen aande verlossing van 
God, een verlossing die ook een 'zelfverlossing' is! 

Simone Weil schrijft: "God is alleen het goede. Daarom staat Hij daar en wacht, 
zwijgend. Wie opdringt of spreekt, heeft een beetje geweld nodig. Het goede, dat niet 
als het goede is, kan slechts erzijn.  

De schaamteloze bedelaars zijn zijn beelden." 
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Is het gewaagd om God te vergelijken met een bedelaar langs de kant van de weg, 
die smeekt, vraagt om een aalmoes, een gave? In het beeld van de bedelaar wordt 
misschien meer expliciet hoe God gediend kan worden dan in het kerkgebouw met 
zijn prachtige liturgische rituelen. Dat laatste is 'show', niet existent, 'als-of', terwijl de 
bedelaar langs de kant van de weg realiteit is die meteen tot handelen aanzet: 'iets 
geven of weigeren en voorbij lopen.' 

God wacht op de mens; de mens, ongeduldig, wacht op God, en dicht God allerlei 
eigenschappen en beelden toe. Die niet worden vervuld, die voortdurend 
tekortschieten, omdat de mens niet begrijpt, niet weet hoe God wacht op hem. In de 
deemoed kan de mens leren hoe om te gaan met zijn ongeduld, hoe hij tot God kan 
spreken, hoe hij de dingen die komen kan opnemen in zijn leven. Weil zegt hierover: 
"De deemoed is een bepaalde verhouding van de ziel tot de tijd.  

Zij is aanvaarding van het wachten. Daarom is het, op het sociale vlak, een kenteken 
van de onderdanen, dat men ze laat wachten.  

Het feesten echter, dat alle mensen gelijk maakt in zijn poëzie, is verwachting voor 
allen. De kunst is verwachting. De inspiratie is verwachting. Zij zal vruchten dragen in 
de verwachting. 

De deemoed neemt deel aan het wachten van God.  

De volkomen ziel verwacht het goede met hetzelfde zwijgen, dezelfde 
onbeweeglijkheid en deemoed als God zelf." 

De mens die deemoedig is, die wacht, wordt daarin gelijkend op God. Weil spreekt 
over een volkomen ziel, een ziel die dat einddoel heeft bereikt.  

Maar zover is het meestal niet: meestal is dat einddoel ver weg.  

"God en de mensheid zijn als een minnaar en zijn beminde, die in een verwarring 
over de plaats van de ontmoeting geraakt zijn. Elk van beiden is op tijd op zijn plek, 
doch elk op een andere plaats, en ze wachten, wachten, wachten.  

Onbeweeglijk staat de minnaar daar, vastgespijkerd voor alle tijden. De beminde is 
verstrooid en ongeduldig.  

Wee haar, als ze er genoeg van heeft en weggaat! Want de beide punten, waar zij 
zich bevinden, zijn dezelfde punten in de vierde dimensie. 

God is het verwachten zonder afleiding. 

Wij moeten Gods verwachting en deemoed naijveren. 

"Wees heilig, omdat Ik heilig ben". Navolging Gods.  

Heilig zijn is dus een vorm van wachten, van deemoedig wachten op God, de 
"Wachtende op mij"! Maar houd ik dat vol, kan ik dat geduld opbrengen?  
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Weil schrijft over onze houding: "Wij hebben ons ik in de tijd. 

De acceptatie van de tijd en al datgene, wat deze brengen kan  zonder een enkele 
uitzondering  (amor fati)  is de enige instelling van de ziel, die niet door de 
verhouding met de tijd bepaald is.  

Zij omvat het oneindige. Wat er ook gebeurt... 

God heeft zijn eindige schepsels deze macht gegeven, om zich in het oneindige te 
kunnen verplaatsen. Het verbeelding daarvan is de wiskunde." 

Dus, door te accepteren wat het leven ons brengt, het ondergaan van de uren, 
dagen, jaren, het lot "beminnend", dat is de houding die ons tot vrije mensen maakt 
en die los staat van de tijd zelf.  

Wij kunnen kiezen hoe wij omgaan met de dingen die de tijd ons brengt. Weil pleit 
voor aanvaarding, acceptatie. Want, zo zegt ze, uiteindelijk komt alles van God. En 
keert alles terug in God.  

Maar: "beschouwt men de aangename of pijnlijke inhoud van elke minuut (zelfs de 
minuut, waar wij zondigen) als een bijzondere liefkozing van God, waardoor scheidt 
ons dan de tijd van de hemel?" 

Want als alles uit Gods hand is, wat maakt ons mensenleven dan zo bijzonder, wat is 
de essentie van onze vrijheid, en wat de zin van ons lijden?  

Weil zegt: "De verlatenheid waarin God ons achterlaat, is zijn bijzondere manier en 
wijze, om ons te beminnen. 

De tijd, die onze enigste ellende is, is zelf de aanraking van zijn hand.  

Zij is de afdanking, volgens welke wij aan Hem het erzijn verdanken.  

Hij houdt zich ver van ons, want als Hij dichter bij zou komen, zou Hij ons doen 
verdwijnen. Hij wacht, totdat wij dichter naar hem toegaan en verdwijnen."  

Leven is dus ontdekken dat wij mensen leven om in God op te gaan; uiteindelijk. 
Daar bewust naar toe leven, daarvan je bewust zijn en er naar handelen: dat is God 
beminnen met heel je hart, heel je ziel, heel je kracht.  

Wij hebben de afdanking door God nodig, het alleen gelaten worden in de tijd, om op 
eigen kracht te ontdekken waar ons heil vandaan komt en waar ons doel ligt. Sterven 
is uiteindelijk, telkens weer, thuiskomen bij God. 

"In de dood verdwijnt de een in de afwezigheid van God, de ander in de 
tegenwoordigheid van God. Wij kunnen dit onderscheid niet begrijpen. Daarom heeft 
men, om dit onbegrijpelijke enigszins voorstelbaar te maken, de beelden van het 
paradijs en de hel verzonnen." 
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Als wij in de tijd leven en in deze wereld staan rest ons slechts om te doen wat God 
van ons vraagt: Hem te beminnen, het goede na te streven, het goede tot deel van 
ons eigen leven te maken. Maar dat goede is geen bezit zoals wij een voorwerp 
bezitten of een eigenschap. Het goede is ook een geschenk van God aan ons als wij 
maar genoeg begeren. 

Weil schrijft hierover: "Kern van het geloof: het is onmogelijk, het goede oprecht te 
begeren en het niet te behouden (verkrijgen). Of omgekeerd: wat zich oprecht 
begeren laat, zonder het te behouden(verkrijgen), is niet het oprecht goede.  

Het is onmogelijk, het goede te behouden(verkrijgen), wanneer men het niet begeert 
heeft.  

Dat betekent het voorschrift, om zich op niets te verlaten behalve op datgene, wat 
van iemand zelf afhangt. 

Maar niet wordt bedoeld datgene, wat men in zich heeft of wat men zich door zijn wil 
kan bezorgen. Want dat allemaal is erbarmelijk en waardeloos.  

Het gaat om een voorwerp van het deemoedige verlangen, het smekende, 
vertwijfelde smeken. 

Het goede is iets, dat men nooit door zichzelf kan bereiken, dat men echter ook nooit 

begeren kan, zonder het te behouden (verkrijgen). 

Daarom lijkt onze situatie helemaal op die van kleine kinderen, die hun honger uit 

schreeuwen en brood ontvangen. Daarom zijn de smekenden van elk soort heilig, 
elke smekende vraag is heilig. Men heeft de plicht, alles toe te staan, waartoe men 
niet de plicht heeft om te weigeren." 

Simone Weil gebruikt het bijbelse beeld van de olijfboom om het goede te 
omschrijven, het goede dat door God wordt aangeboden maar waar wij mensen naar 
moeten leren vragen: "Olijfboomtwijg. De boom van de Heilige Geest, embleem van 
de smekende vragers. 

God heeft in deze wereld het goede en de kracht gescheiden en zich het goede 
voorbehouden. Zijn geboden hebben de vorm van vragen." 

Dat leren ontdekken en dan mogen ervaren waarom wij in dit leven staan, en hoe wij 
aan God tegemoet kunnen komen in daden en kracht van liefde, dat is de ontdekking 
van een zinvol leven, een leven op weg naar God in een tijd die door God verlaten is. 

John Hacking 2006 

God, liefde en vrijheid 
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“De stellige verklaring dat de mens onafhankelijk is, dat hij met zijn intelligentie 
aanwezig is in een begrijpelijke werkelijkheid, de vernietiging van het numineuze 
concept van heiligheid brengen het risico van atheïsme met zich mee. Dat risico 
moeten we lopen. Alleen via het atheïsme kan de mens zich verheffen tot de 
spirituele notie van het Transcendente. [...] Het strekt God tot eer dat hij een wezen 
heeft gemaakt dat in staat is om hem in de verte te zoeken, hem van verre te horen, 
op voorwaarde van scheiding, op voorwaarde van atheïsme.” 

E. Levinas 

“Dan zegt hij: laat mij toch uw glorie zien! Hij zegt: van mij uit laat ik voorbijtrekken: 
heel mijn goedheid, vlak voor je aanschijn, en de naam ‘ENE’ zal ik uitroepen voor je 
aanschijn; begenadigen zal ik wie ik begenadig en ontfermen zal ik mij over wie ik mij 
ontferm! En hij zegt: je zult niet bij machte zijn om mijn aanschijn te zien; want nooit 
ziet de roodbloedige mens mij aan en overleeft het!  

Dan zegt de ENE: hier is een plaats bij mij; opstellen zal ik je op de rots; geschieden 
zal het als mijn glorie voorbijtrekt: neerzetten zal ik je in een holte van de rots; 
overhuiven zal ik je met mijn handpalm totdat ik voorbijtrek; 

weghalen zal ik mijn handpalm en zien zul je mijn achterkant; mijn gelaatstrekken 
zullen niet worden gezien!” Exodus 33, 18-23  

Vertaling Naardense Bijbel 

“Ziedaar, de ENE die voorbijtrekt, en een geestesstorm, geweldig en sterk,  

die bergen verscheurt en steenblokken verbrijzelt voor het aanschijn van de ENE uit; 
maar niet in die geestesstorm is de ENE,– na de geestesstorm een aardbeving,  

maar niet in de aardbeving is de ENE. Na de aardbeving een vuur, maar niet in het 
vuur is de ENE; na het vuur de stem van een zachte stilte. Het geschiedt als Elia dat 
hoort dat hij zijn aanschijn omhult met zijn luisterrijke mantel; en ziedaar, tot hem een 
stem die zegt: waarom ben je hier, Elia?” I koningen 19,11-13 

Vertaling Naardense Bijbel 

God “van voren” is liefde, “van achter” vrijheid. Mozes ziet God enkel van achteren. 
De hand van God beschermt hem. Elia bedekt zijn gelaat met zijn mantel als hij de 
stilte van de zwijgende stem hoort. Beiden zien God niet, maar horen wel zijn stem.  
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God spreekt tot hen, rechtstreeks. Wat zij horen en wat hen tegemoet komt is een 
uitnodiging, interesse, een vorm van liefde. Wat zij zien als de glorie van God 
voorbijgaat is de achterkant, zijn voorbij gaan. In vrijheid blijven zij achter om wel of 
niet iets te doen met wat zij gehoord hebben. Daarin zijn ze autonoom. God heeft 
geen enkele poging ondernomen om hen te beïnvloeden of zelfs te manipuleren. Het 
is helemaal aan hen om iets of niets met het gehoorde te doen, om dat in concrete 
daden om te zetten. Doen ze het niet, God kan het níet voorkomen. 

De relatie mens – God, en God – mens is allereerst ruimtelijk en dus ook lichamelijk. 
Ruimtelijk omdat wij met ons lichaam ruimte innemen in de wereld. Ook ons geloven 
wordt hierdoor getekend. Het zou niet anders kunnen. Een puur intellectueel geloof is 
geen geloof want dat gaat nergens over! Ijdel, lucht, wind, zou Prediker zeggen. De 
verhalen van Mozes en Elia illustreren deze ruimtelijkheid en lichamelijkheid van de 
ervaring met alle kracht. In die zin kunnen deze verhalen exemplarisch zijn voor de 
ervaring van God in de concrete ruimte. 

Ons lichaam kleurt onze waarneming van de werkelijkheid. Tijd is een afgeleide, een 
niet buiten de concrete ruimte te ervaren werkelijkheid. Geloof verwoorden in 
categorieën van de tijd zonder te beseffen hoe fundamenteel de ruimte is kan 
ontaarden in ideologie: “après nous le déluge” (“na ons de zondvloed”) omdat de 
concrete ruimte en de concrete mensen er niet meer toe doen. Apocalyptische 
beelden over een eindtijd, een tijd van definitieve vergelding en vernietiging getuigen 
hiervan. In naam van de tijd, het goddelijk ingrijpen in de tijd en in de menselijke 
geschiedenis, wordt een einde gemaakt aan de concrete vrijheid van de mens en 
daarmee aan zijn bestaansreden. Daarmee wordt ook het bijbels uitgangspunt 
‘verantwoordelijkheid in vrijheid’ van de tafel geveegd. Over blijft een wrekende God 
en een gemankeerde mens. 

Tijd kan dus niet zonder ruimte, zonder concrete ruimte en mensen worden ingevuld 
omdat anders het gevaar dreigt van totalitair handelen. Totalitair handelen wordt 
gekenmerkt door het feit dat mensen hun eigen opvattingen en beleving van de tijd 
en de ruimte tot uitgangspunt en tot norm maken voor anderen. Allen die niet voldoen 
worden uiteindelijk weggevaagd. Als iets duidelijk wordt uit de ruimteverhalen waarin 
God de mens ontmoet is dat er elke vorm van totalitair gedrag van de kant van God 
ontbreekt. God’s aanschijn is welliswaar overweldigend en vreeswekkend maar het 
vernietigt níet de toeschouwers. Mozes en Elia schuilen in een grot, een spelonk als 
het goddelijk geweld voorbij gaat. Kenmerkend ook dat de passage plaatsvindt 
tussen twee gesprekken. Het voorbijgaan van God staat in het kader van een 
gesprek, een dialoog. Er is geen eenzijdigheid, van de kant van God is er duidelijk 
interesse en belangstelling voor de gesprekspartner. Dat noem ik voor het gemak de 
communicatieve liefdeskant van God. Hij gaat het gesprek aan en verwacht een 
antwoord. Dat antwoord komt er bij Mozes én bij Elia. Alleen bij Elia levert het niet 
veel nieuws op, hij herhaalt zich en vervalt opnieuw in een jammerklacht. Bij Mozes 
is het een nieuw begin van de tocht met God, Elia wordt uiteindelijk weggenomen 
van de aarde. De koppige hardvochtigheid van Elia kan zelfs God niet wegnemen. 
Mozes, daarentegen krijgt God zover om zijn barmhartigheid te tonen aan het volk.  
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Beide verhalen maken duidelijk dat de afstand tussen God en mens essentieel is. In 
deze verhalen wordt die afstand overbrugd door een gesprek. Het woord slaat de 
brug. Niet het natuurgeweld waarmee het voorbij gaan van God gepaard gaat. Als er 
geen gesprek is tussen God en mens omdat de mens niet in de gelegenheid is om 
God te ontmoeten zoals in deze verhalen is de afstand nog groter. De afstand tussen 
God en mens is een kerngegeven uit de bijbel. Telkens weer laten de verschillende 
bijbelse verhalen zien hoe de acteurs deze afstand benutten om zichzelf te profileren 
en om deze afstand te overbruggen of in stand te houden met een bepaalde 
bedoeling. Je zou veel verhalen kunnen bestuderen vanuit deze metaforiek van de 
ruimte en de afstand. Hetzelfde geldt echter ook voor het geloofsleven. Als je van 
mening bent dat God verinnerlijkt is, deel uitmaakt van jouw leven en jouw lichaam 
dan loop je het gevaar te denken dat God aan jouw kant staat. Wat dit kan betekenen 
hebben we gezien in diverse oorlogen. In feite is dit het zoveelste bewijs van totalitair 
handelen. God in jou vraagt om een wereld die dit accepteert. Een wereld met God. 
In feite wil je dan uitbreiding van jouw innerlijke God, een uitbreiding van het lichaam 
over de wereld; de inzet is totaal. 

De verinnerlijking van God draagt dus grote gevaren met zich mee omdat de afstand 
God - mens radicaal wordt opgeheven. Zo verliest de mens als het ware God en ook 
zichzelf, want hij wordt zelf god. God laat zich niet opsluiten in een lichaam, niet in 
een beeld of metafoor, en niet in verhalen. God is transcendent, dat wil zeggen dat 
hij zich onttrekt, met andere woorden hij is onttrokken aan de menselijk ervaarbare 
werkelijkheid. Elke poging om God in te lijven is dan ook tot mislukken gedoemd en 
de offers die gebracht worden bij zo’n poging zijn altijd hoog. De geschiedenis laat 
dat zien: overal waar mensen in naam van God als godenkinderen de tronen 
bestijgen stijgt ook het aantal slachtoffers van dit proces. De wereld wordt er niet 
beter van.  

Wat is het alternatief? Simpel, afstand houden en bewaren. Vanuit de mens is de 
afstand niet te overbruggen. Dus het blijft wachten op God, op zijn initiatief. De 
bijbelse verhalen, hoe exemplarisch, blijven voor ons concrete leven uitzonderingen, 
leerverhalen, om te leren hoe wij de afstand vanuit ons menszijn niet moeten 
overbruggen. Ze laten ons zien hoe wezenlijk de afstand is tussen God en mens en 
dat wij zelf helemaal op eigen benen zijn gesteld. De mens is vrij, dat laten ze zien, 
maar God is  niet onbewogen. Hij zou graag zien en horen dat wij in zijn sporen 
wandelen, sporen die Hij heeft uitgezet via deze verhalen en via zijn voorschriften.  

Maar we blijven vrij en zelf verantwoordelijk. Een beeld maken van God als een soort 
Sint Nicolaas, en hopen dat hij veel wensen vervuld is dus een illusie, een drogbeeld, 
het zetten naar jouw hand van God. En de werkelijkheid laat zien: het werkt ook niet. 
De Sint bestaat niet en ook een God als Sint niet. Word volwassen, zeggen de 
verhalen van Mozes en Elia, ga zelf je weg, neem je verantwoordelijkheid. God is in 
de buurt, maar op afstand. En dat is goed zo. 

John Hacking 2006 
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GOD? 

In welke God geloof jij? En wie of wat is God? Voor velen is deze vraag misschien 
heel vertrouwd. En het antwoord? Welk antwoord geven we als deze vraag aan ons 
gesteld wordt, of als we de vraag aan onszelf stellen? Hebben we wel een (goed) 
antwoord, kunnen we ermee uit de voeten? Of met andere woorden kunnen we er 
iets mee, geeft het ons steun, houvast, vertrouwen, hoop? Vooral op de momenten 
als het minder goed gaat, op de momenten als we vol vragen zitten en het eigenlijk 
niet zien zitten omdat er dingen gebeurd zijn die te pijnlijk zijn, te verdrietig om te 
bevatten.  

Tijdens een van de bijeenkomsten van Kinder-Bijbel-Praat spraken we ook over God. 
Toen ik vroeg of je met God kunt praten zei een van de kinderen dat dát kan, 
namelijk als we bidden. Maar geeft God ook rechtstreeks antwoord uit de hemel? 
Niemand van de kinderen kon dat bevestigen. En toch bidden wij, leggen wij onze 
ziel bloot voor God en vragen wij om zijn hulp.  

Aan de kinderen heb ik uitgelegd dat je God heel goed kunt vergelijken met zoiets als 
liefde. Je ouders houden van je en dat blijkt uit hun zorg, uit vele kleine dagelijkse 
dingen. Maar de liefde zelf kun je eigenlijk niet vastpakken en toch is ze er. Zo is het 
misschien ook een beetje met God. We hebben God nodig om onze dankbaarheid 
en onze zorg uit te drukken. Hij is de onzichtbare partner in ons leven. We kunnen 
hem niet echt aanwijzen, niet vastpakken of bewijzen maar toch is Hij er, onzichtbaar 
op de achtergrond. 

In het Jiddisch stonden in 1945 enkele woorden op de muur gekalkt in een kelder te 
Keulen waar tijdens de oorlog enkele Joden ondergedoken zaten: 

'Ich glojb in der zoen, afile ven zi sjajnt nit;  

ich glojb in der libe, afile ven ich fil ir nit,  

ich glojb in Gott, afile ven er sjvajgt. ' 

In gewoon Nederlands staat er:  

'Ik geloof in de zon, ook als ze niet schijnt. 

Ik geloof in de liefde, ook als ik die niet voel.  

Ik geloof in God, ook als Hij zwijgt.'  

Persoonlijk kan ik mij heel goed in de strekking van deze woorden vinden en drukken 
ze ook voor mij een stuk persoonlijk geloof uit. Het zijn voor mij niet zomaar woorden. 
Het is niet zomaar een "geloofsbelijdenis"! Het zijn woorden die opgeschreven zijn in 
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een tijd dat God zijn gezicht verborgen hield, een tijd waarin miljoenen mensen 
slachtoffer werden van een niets ontziende terreur. Achter deze woorden hoor ik 
bijna als het ware de hopeloze en vertwijfelde kreten van de slachtoffers, hun 
schreeuwen om hulp en het uitblijven van redding... 

Tijdens onze bezinningsdagen met het team van pastores had de inleider een boekje 
meegebracht waaruit bovengenoemde woorden stammen. Het boek heet: "Josl 
Rakover wendt zich tot God " geschreven door: Zvi Kolitz. Het is een zogenaamd 
testament dat na de oorlog op schrift is gesteld. De tekst bevat indringende passages 
waarin Josl Rakover spreekt met God over datgene wat hem en zijn medelotgenoten 
overkomen is. Ik vond de tekst zo aangrijpend dat ik graag enkele passages wil 
citeren. Na alles wat er met zijn gezin is gebeurd (allen zijn vermoord of gestorven) 
zegt Josl:  

"Ik kan na alles wat ik heb meegemaakt niet zeggen dat Mijn verhouding tot God niet 
veranderd is, maar ik kan met absolute zekerheid zeggen dat mijn geloof in Hem 
geen spat veranderd is. Vroeger, toen het mij goed ging, was mijn verhouding tot 
Hem als tot iemand die me met gunsten overlaadde en die ik daardoor voortdurend 
iets verschuldigd was.  

Nu is mijn verhouding tot Hem als tot iemand die mij ook iets verschuldigd is, veel 
verschuldigd is. En nu ik voel dat Hij mij ook iets verschuldigd is, denk ik dat ik het 
recht heb Hem te vermanen. Ik zeg echter niet, zoals Job, dat God met zijn vinger 
mijn zonden moet aanwijzen, opdat ik weet waaraan ik dit alles verdien.  

Want grotere en betere mensen dan ik zijn er rotsvast van overtuigd dat het op dit 
moment niet om straf voor zonden gaat, maar dat er in de wereld iets bijzonders aan 
de hand is: dat het een tijd is van 'hastores ponem', dat wil zeggen een tijd waarin 
God Zijn gezicht verborgen houdt." 

God houdt zijn gezicht verborgen. Voor hoevelen onder ons geldt dat misschien nog 
steeds? Als je ernstig ziek in bed ligt en er is weinig hoop op genezing terwijl je dat 
wel eigenlijk verwacht of zou hopen. Of als je een dierbaar iemand dreigt te verliezen 
aan kanker of een andere levensbedreigende ziekte? Of je hebt net je partner, of je 
kind, je broer, je zus, of een van je ouders begraven?  

God houdt zijn gezicht verborgen, het lijkt wel alsof je het helemaal alleen moet 
opknappen, het lijkt alsof er (voorlopig) géén licht schijnt op het einde van de tunnel. 

Josl Rakover is zich heel goed bewust van deze situatie. Maar hij verwacht niet voor 
hemzelf  bijzondere redding. Hij schrijft:  

"In zo'n toestand verwacht ik natuurlijk géén wonderen en ik bid niet tot Hem, mijn 
God, om medelijden met mij te hebben. Tegenover mij mag Hij zich met dezelfde 
gezichtsverhullende onverschilligheid gedragen als tegenover miljoenen van Zijn 
volk. Ik ben géén uitzondering op de regel en ik verwacht geen speciale 
behandeling." 
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Josl Rakover is nuchter, realistisch. Waarom zou hij wel worden geholpen en die 
talloze anderen niet? Maar daarmee is niet alles gezegd. Ook al houdt God zijn 
gezicht verborgen en kunnen wij mensen slechts gissen naar het waarom, dat wil 
nog niet zeggen dat wij als mensen ons zomaar daarbij neer moeten leggen, dat we 
maar moeten aanvaarden wat er komt. 

Josl ziet zijn lijden en zijn ellende in het perspectief van het eeuwenlange lijden van 
het volk van Israël maar hij bepaalt ook zijn eigen plaats ten opzichte van God. Hij 
schrijft: 

"'Niets is zo heel als een gebroken hart, heeft een beroemde rebbe eens gezegd, en 
er bestaat ook geen uitverkorener volk dan een permanent zwaar getroffen volk. 
Toen ik niet kon geloven dat God ons als uitverkoren volk bestemd had, geloofde ik 
dat we door onze ellende waren uitverkoren. Ik geloof in de God van Israël, ook al 
heeft Hij alles gedaan om mij niet in Hem te laten geloven. Ik geloof in Zijn wetten, 
ook al kan ik Zijn daden niet rechtvaardigen. Mijn verhouding tot Hem is niet meer die 
van een knecht tot zijn meester, maar die van een leerling tot zijn rebbe. Ik buig mijn 
hoofd voor Zijn grootheid, maar ik zal niet de stok kussen waarmee Hij mij slaat. Ik 
heb Hem lief, maar Zijn tora heb ik meer lief, en zelfs al zou ik teleurgesteld in Hem 
zijn, dan zou ik nog Zijn tora beschermen. God betekent religie, maar Zijn tora 
betekent een levenswijze, en hoe meer wij voor die levenswijze sterven hoe 
onsterfelijker zij zal worden.  

Daarom veroorloof ik mij, God, voor mijn dood, nu ik volkomen bevrijd ben van ieder 
spoor van angst, nu ik me bevind in een toestand van absolute innerlijke rust en 
zekerheid, voor de laatste keer in mijn leven met je te argumenteren.  

Dan wil ik je vragen, God, en die vraag brandt als een verterend vuur in me: 'Wat, o 
wat moet er nog gebeuren voordat je je gezicht weer aan de wereld laat zien?' " 

Josl Rakover worstelt met God, de God van zijn dromen, de God die hij zich heel 
anders had voorgesteld. Géén God die zich verbergt, maar een God die helpt. Géén 
God die afwezig is, maar die het onheil helpt voorkomen. De bijbel staat toch vol van 
tekens, van vingerwijzingen van God, rechtstreeks uit de hemel, waarom dan nu 
niet?  

Maar 'niets is zo heel als een gebroken hart', niets is zo heilig dan een vertwijfeld 
mens. Volgens de rabbijnen kijkt men vanuit de hemel heel anders naar de aarde 
dan wij zouden verwachten. Daarom gaan we mensen op aarde vaak de fout in als 
we denken dat een gelovige helemaal níet mag twijfelen, dat een vroom mens géén 
fouten mag begaan...  

Maar het is makkelijk gezegd, dat als je hart gebroken is, als je sterft van verdriet en 
van pijn, dat de hemel je dan zal opnemen. Zolang je leeft is dat een schrale troost.  

Maar misschien kan dit beeld ons toch op andere gedachten brengen, kan dit beeld 
ons toch troosten omdat het ruimte geeft, omdat we niet langer perfect moeten zijn. 
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En omdat met dit beeld een God beleden wordt die oog heeft voor de gebroken 
mens. Nét de gebroken mens is het méést kostbaar in zijn ogen.... 

Josl Rakover schrijft: 

"Ik sterf rustig, maar niet tevreden. Geslagen, maar geen slaaf, verbitterd, maar niet 
teleurgesteld, gelovig maar niet smekend, verliefd op God maar niet als iemand die  

blindelings ja en amen tegen Hem zegt.  

Ik ben Hem gevolgd ook toen Hij mij van zich afstootte. Ik heb Zijn geboden 
opgevolgd, ook toen Hij mij daarvoor strafte. Ik heb Hem liefgehad, ik ben verliefd op 
Hem geweest en gebleven, ook toen Hij mij tot in de grond vernederde, mij 
doodmartelde en aan schande en spot uitleverde. 

Mijn rebbe vertelde me altijd opnieuw de geschiedenis van een jood die met vrouw 
en kind voor de Spaanse lnquisitie vluchtte en met een bootje over een stormachtige 
zee een rotsig eiland bereikte. Toen kwam er een bliksemslag, die zijn vrouw 
doodde. Er stak er een storm op, die zijn kind in zee wierp. Alleen, eenzaam als een 
steen, naakt en barrevoets, gegeseld door de storm en beangstigd door de donder 
en de bliksem, met verwaaide haren en zijn handen opgeheven naar God, vervolgde 
de jood zijn weg op het woeste, rotsige eiland wendde zich als volgt tot God: 'God 
van Israël, ik ben hierheen gevlucht om je ongestoord te kunnen dienen, je geboden 
op te volgen en je naam te heiligen.  

Maar je doet alles om mij niet in je te laten geloven. Als je denkt dat het je zal lukken 
me met die beproevingen van de goede weg te laten afdwalen, moet ik je, God van 
mij en mijn voorouders, zeggen dat dat je allemaal niet zal helpen. Je mag me 
beledigen, je mag me straffen, Je mag me het dierbaarste en beste dat ik op de 
wereld heb afnemen, je mag me doodmartelen  ik zal altijd in je geloven. Ik zal je 
altijd liefhebben, altijd  jou alleen, ondanks wat je me aandoet.'" 

Ik kan deze woorden nauwelijks zonder tranen lezen. Dat verbeten liefhebben van 
God, ondanks alles, ondanks het grootste verdriet. "Het zal je niet lukken God, dat ik 
niet meer van je zal houden, dat ik je zal verwerpen, ontkennen, afweren..." Dat is 
voor mij persoonlijk menselijke vrijheid ten top: God ondanks God zelf blijven 
vertrouwen, terwijl het leven daar eigenlijk geen aanleiding meer toe geeft.  

'Ik geloof in de zon, ook als ze niet schijnt. 

Ik geloof in de liefde, ook als ik die niet voel.  

Ik geloof in God, ook als Hij zwijgt.'  

Veel kracht, sterkte en vertrouwen in deze donkere dagen van de herfst, 
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John Hacking 2006 

Het woord van God 

Motto 1: 

Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel en daarheen niet terugkeert  

zonder eerst de aarde te doordrenken, haar te bevruchten en te laten gedijen,  

zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten –   

zo geldt dit ook voor het woord dat voortkomt uit mijn mond: het keert niet 
vruchteloos naar mij terug,  

niet zonder eerst te doen wat ik wil en te volbrengen wat ik gebied.  

Jesaja 55,10-11 

Motto 2:  

“Voor mij is een geestelijke crisis altijd een teken van gezondheid. Ze is een poging 
om zichzelf te vinden, om een nieuw geloof te verwerven. Een ieder die zich 
bezighoudt met geestelijke vraagstukken maakt een geestelijke crisis door. Hoe kan 
het anders? De geest dorst naar harmonie, het leven is disharmonisch, en het is 
deze tegenstelling die voor beweging zorgt. Ze is tegelijkertijd de bron van onze pijn 
en van onze hoop, maar ook een bevestiging van onze geestelijke diepte en 
mogelijkheden.”  

Andrei Tarkovski  

geciteerd in:  

M. Dijkstra, De kamer die je diepste – pijnlijke – wens vervult,  

in Filosofie magazine 2006, nr. 10 p. 32-35 
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Veel teksten zin donker en ondoorzichtig. Veel bijbelverhalen zijn niet op het eerste 
gezicht helder. Je weet niet wat er achter schuilt en of er wel iets achter schuilt. Toch 
blijven ze mij fascineren omdat al eeuwenlang mensen gegrepen zijn door deze 
teksten. Gadamer, een Duitse filosoof, heeft een opgemerkt dat hij op het spoor van 
zijn methode, de hermeneutiek kwam, toen hij zich realiseerde dat elke uitspraak ook 
gelezen kan worden als een antwoord op een vraag. Op welke vraag geeft dit stukje 
tekst antwoord? Als je de vraag op het spoor komt, stoot je op de betekenis van de 
tekst. Maar een tekst kan veel antwoorden, en dus veel vragen bevatten. Het 
scheppingsverhaal zoals wij dat kennen uit Genesis 1 zou je een antwoord op de 
vraag kunnen noemen “waarom alles er is, wat er is” en “waarom er 7 dagen bestaan 
die samen de week vormen, met als hoogtepunt de sabbat, de 7e dag”. De verhalen 
uit Genesis 2-3 zou je antwoorden op de vragen kunnen noemen “waarom er dood is 
in het leven” en “waarom man en vrouw samen een verbond vormen”. Misschien 
zitten er nog wel veel meer vragen onder deze teksten. De methode van Gadamer is 
daarom voor mij een handzame methode geworden bij het lezen van teksten en het 
beluisteren van uitspraken. Ook in een gesprek kun je dat goed toepassen. Wat klinkt 
er eigenlijk achter de woorden? Achter de stelligheid waarmee dingen worden 
gezegd? 

Bijbelverhalen zijn voor mij altijd verlokkelijke verhalen geweest omdat ik intuïtief 
aanvoel dat er veel meer aan de hand moet zijn. Er wordt niet zomaar een verhaal 
vertelt, een tekst gelezen. Verhalen hebben in de geschiedenis mensen letterlijk tot 
omkeer aangezet. Er is een gezegde dat luidt: “Haal de ervaring uit de tekst en de 
mogelijkheid tot werkelijk veranderen raakt afwezig”. Toespraken en teksten over 
abstracta, over niet ervaarbare dingen, of zonder ervaring van de spreker kunnen mij 
niet boeien.  

Pas als het verhaal raakt aan de ervaring van de spreker, of voortkomt uit die 
ervaring gaan de luisteraars rechtop zitten. Zo is het ook met bijbelverhalen. Als ze 
niet raken aan jouw ervaringen, of als je geen moeite doet om ze te laten raken, 
blijven het vreemde onbekende, bizarre verhalen.  

Al heel vroeg hebben deze verhalen mij echter in hun greep gekregen. Natuurlijk 
maak je door je studie theologie een hele ontwikkeling door. Je ontdekt dat je de 
verhalen niet zo letterlijk moet lezen als je misschien zou willen. Ze zijn geen 
objectieve verslagen van een gebeurtenis. Ze zijn gekleurd, opgeschreven met een 
bepaalde bril. Deze bril, dit perspectief is niet meteen evident omdat we toch 
duizenden jaren later leven. En in de oorspronkelijke tekst, die niet toegankelijk is 
zonder veel studie, stoot je op tal van vertaalproblemen en een gebrek aan 
“Vorverständis”. Je kent de context niet, het is niet jouw wereld en de gebeurtenissen 
doen vreemd aan. Nog meer de claims die worden gelegd in de teksten en de 
“zekerheden” die worden verwoord. In de loop der jaren heb ik ontdekt dat bijbelse 
teksten eerst en vooral poëtische teksten zijn. Dat valt misschien tegen voor mensen 
die van mening zijn dat God rechtstreeks uit de hemel zijn woorden gedicteerd heeft 
zonder tussenkomst van menselijke interpretatie. Maar gedichten zijn voor mij zoals 

!  17



Paul Ricoeur, een Franse filosoof, schrijft een bril op de werkelijkheid met een extra 
dimensie. Omdat “de vorm van een gedicht kan werken als een lens die de 
werkelijkheid blootlegt, die ‘werkelijker’ is als de dagelijkse werkelijkheid”. En dat is 
volgens mij ook in de bijbel aan de hand.  

Wat is er dan werkelijker dan de dagelijkse werkelijkheid? Dat heeft volgens mij met 
het geheim van God te maken. In de loop der jaren heb ik ontdekt dat onze 
dagelijkse werkelijkheid niet de enige werkelijkheid is. Er is meer aan de hand, of met 
andere woorden, een andere werkelijkheid schijnt er als het ware doorheen. Je kunt 
het vergelijken met de dingen die in de krant verschijnen of op tv. De berichten 
beschrijven de dagelijkse werkelijkheid. Voornamelijk datgene wat er gebeurt en hoe 
erop gereageerd wordt. Maar wat mensen nou werkelijk hopen, waar ze diep van 
binnen naar verlangen, hoe zich dat uit in liefde, in inzet en in inspiratie, blijft vaak 
onzichtbaar in het nieuws. En toch leven mensen, houden ze van elkaar, zetten ze 
zich in voor elkaar. Zonder die vaak verborgen liefde en inzet zou de menselijke 
wereld al lang vergaan zijn, zeg ik wel eens. Dat is voor mij een vingerwijzing naar de 
andere dimensie van de werkelijkheid. Ik hoef niks te bewijzen. He feit dat we als 
mensheid nog steeds bestaan is teken genoeg.  

Jij bent de lens 

  

Jij bent niets dan de lens in de lichtstroom 

je kunt ontvangen, geven en bezitten  

zoals de lens het licht ontvangt, 

geeft en bezit, 

meer niet. 

Licht zijn 

of in het licht zijn, 

zelf niets meer zijn, 

zodat het licht geboren kan worden, 

zelf niets meer zijn, 

zodat het geconcentreerd en verspreid kan worden. 

                                      D. Hammarskjöld 
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De laatste tijd, om precies te zijn, in de adventperiode van 2006, zijn de bijbelse 
teksten voor mij ook Woord van God geworden. Het Woord van God = het Woord 
van God. Niet van de auteur die de tekst opschreef, niet van de groep die het geheel 
dirigeerde. Dat is-teken is belangrijk. De auteur die het woord schreef werd stem van 
God; niet zijn eigen stem, niet zijn eigen idee, maar datgene waardoor hij gegrepen 
werd, kwam op perkament, op papier te staan. De auteur als ‘spreekstem’ van God. 
Niet een rechtstreekse verbinding alsof je God aan je mobiel hebt, maar toch zo dat 
er iets van de goddelijke werkelijkheid doorklinkt en doorwerkt in het woord. In veel 
verhalen staat dan ook geen woord teveel. Het kerstverhaal heeft zoveel woorden als 
nodig zijn om de kern te vermelden, dat het Woord Gods daad werd, dat het Woord 
Gods gestalte aannam van een kind in een kribbe. Wat we horen zijn de getuigen 
van dit gebeuren, hoe ze het ervaren en hoe ze reageren. Meer staat er niet. Geen 
ethiek, geen moraalprediking, geen levensopdracht, alleen de beschrijving van dit 
wonderbaarlijke gebeuren.  

Hoe ik dat allemaal zo zeker weet? Nou ik heb het ontdekt. Ik heb ontdekt hoe het 
woord kan werken en hoe het werkt. Het mensenwoord en het Woord van God. Het 
is voor mij het Woord van God geworden. Eerst was het dat niet. Toen was het nog 
gewoon schriftwoord, woord van een auteur, een schrijver of een redactie in een ver 
verleden. Waarom is het dan nu Woord van God geworden en betekent voor mij 
Woord van God?  

Het is voor mij Woord van God geworden omdat ik erdoor ben geraakt. Niet één 
keer, maar vele keren. En het gebeurt telkens weer. Het Woord werkt als je jezelf 
ermee inlaat. Als je moeite wilt doen om erin door te dringen door studie, aandacht, 
investeren. Als je moeite doet om het door je heen te laten gaan, deel te laten 
worden van je eigen ervaring. Als ik me verdiep in een bijbels verhaal ga ik soms 
helemaal gloeien, het neemt me in bezit, ik raak er vol van. Dan opeens weet ik 
waarvoor ik het doe, al die moeite, dat proberen door te dringen in de betekenis, de 
kern ervan. Ik zie het voor me, nu, hier en nu in ons dagelijks leven, ik zie het 
werken, het werkt in mij en het werkt in de woorden die ik spreek. Ik zeg niet dat God 
in mij aan het woord is, of dat ik bode ben, maar ik zeg dat ik ervaar dat het woord in 
mij werkt en dat het iets met mij doet. Bescheidenheid is en blijft belangrijk. Ik ben 
geen profeet. Ik ben geen direct contact met God, ik heb geen garanties, geen extra 
kennis, geen extra gaven. Maar wat ik wel weet, is dat als je je inlaat met het Woord 
van God, het Woord van God in jou veranderingen teweeg brengt. Het moet door jou 
heen gaan, vanuit je eigen ervaring, het moet iets met je doen en het doet iets met 
je… 

Daarom uit respect die hoofdletter Woord omdat volgens goed bijbels gebruik Woord 
ook daad betekent: God spreekt en het is er, het spreken is ook een doen, een 
werken. En dat is ook voor mij de betekenis van het woord indachtig het citaat uit 
Jesaja, dat het Woord van God niet vruchteloos terugkeert. Het werkt en het tekent, 
beïnvloedt de werkelijkheid door de mens die het opneemt en verwezenlijkt. Alleen 
als ik luister naar het woord, het lees, ben ik op dat moment niet met iets anders 
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bezig. Als ik me laat inspireren erdoor en ervan getuig, of het in daden omzet, is de 
werkzaamheid aanwijsbaar. Natuurlijk elk woord werkt, ook elk mensenwoord. 
Daarom is taal het grootste geschenk van God aan de mensheid zei de Joodse 
filosoof Frans Rosenzweig. Daarin heeft hij volgens mij groot gelijk. Misschien is ons 
leven wel een soort ontdekkingsreis om de kern van ons bestaan te verkennen en te 
ontdekken. Om uiteindelijk thuis te komen bij onszelf en bij God. Het Woord van God 
is een touwladder hier naar toe. Elk woord een uitgestoken hand, een gebaar van 
uitnodiging. We hoeven die uitgestoken hand alleen aan te pakken. Wat houdt je 
tegen….? 

Onze grootste angst  

Onze grootste angst is niet, dat we onvolmaakt zijn. 

Onze grootste angst is, dat we mateloos krachtig zijn. 

Het is ons licht, niet onze schaduw, die ons het 

meest beangstigt We vragen onszelf: wie ben ik om 

briljant te zijn, talentvol, fantastisch? 

Maar: wie ben jij om dat niet te zijn? Je bent een 

kind van God. Als je je onbelangrijk voordoet, 

bewijs je de wereld geen dienst Er is niets verlichts 

aan jezelf klein te maken, opdat andere mensen 

zich bij jou niet onzeker voelen. 

We zijn allemaal bedoeld om te stralen als kinderen. 

We zijn geboren om de glorie van God, die in ons is, 

te openbaren. Die is niet alleen maar in sommigen 

van ons; die is in iedereen.                        

En als wij ons licht laten stralen, geven we onbewust 

andere mensen toestemming hetzelfde te doen. 

Als wij bevrijd zijn van onze eigen angst bevrijdt 
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onze aanwezigheid vanzelf anderen. 

Marianne Williamson - Return to Love  

John Hacking 2006 

Innerlijke rust 

Gott bedarf nichts weiter, als dass man ihm ein ruhiges Herz schenke. 

Meister Eckhardt 

In de winkel is het niet te koop. Bij marktplaats.nl wordt het niet aangeboden: een 
rustig hart. Een hart dat niet onrustig is, niet heen en weer wordt geslingerd door 
allerlei gedachten en verlangens. Het lijkt zo vanzelfsprekend, alsof we weten wat 
dat is: rust, rust van binnen, een innerlijke krachtbron die zich niet van zijn stuk laat 
brengen. Een bodem om op te rusten, een houvast in moeilijke tijden. Maar wat is 
een rustig hart eigenlijk? Wanneer is het rustig en wanneer onrustig? Kun je het 
beïnvloeden dat het rustig wordt als het dat níet is?  

Vragen die een mens als het ware al onrustig kunnen maken. Want zo werken 
vragen: zij boren gaatjes in de bodem van je bestaan. In het begin zijn ze misschien 
klein, maar ze kunnen uitgroeien tot grote gaten, afhankelijk van hoeveel gewicht je 
eraan gaat hangen. Vooral als de vragen vergezeld gaan van conclusies, van 
oordelen, van meningen, ideeën die langzaam in je hoofd gestalte aannemen, vast 
worden, muurvast soms . Dan krijgen die vragen iets onheilspellends, iets definitiefs 
omdat een mogelijk antwoord dat de boel vastzet, sluimert op de achtergrond. 
Eigenlijk zijn het geen vragen maar twijfels die hier hun vernietigend werk doen. 
Twijfels verkleed als vragen. Twijfels die beetje bij beetje bezit van je nemen en je de 
laatste restjes hoop afnemen. Hoop op verbetering, op uitzicht, op een ander 
antwoord. Een antwoord dat beter bij je past, dat beter aanvoelt omdat het aan je 
gevoel beantwoordt. Vragen zijn niet verkeerd, ze kunnen je de weg wijzen, je 
scherper, kritischer doen luisteren, maar twijfels ontnemen je soms de adem omdat 
ze in het ergste geval geen ruimte overlaten voor een alternatief. 
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Maar wat zijn twijfels vermomd als vragen? Wat zijn twijfels en hoe kan het dat je er 
door overmand kan worden? Hoe kunnen twijfels zo sterk zijn dat je als het ware 
erdoor gevangen wordt gezet? Is het angst die de twijfel voedt en sterk maakt? Maar 
waar ben je dan bang voor, wat voedt jouw angst? Is er soms een keer iets verkeerd 
gegaan en denk je nu dat het weer zal gebeuren? Maar waarom zou het weer 
gebeuren? Dat hoeft tot niet. Daar is toch geen innerlijke noodzaak voor!  

Het zijn steeds gedachten, ideeën in je hoofd, voorstellingen die je leven richting 
geven. Zij vormen als het ware het kader, de omlijsting voor je ervaringen. Soms als 
je echt goed kijkt en luistert zie je ook iets anders, hoor je andere dingen dan de 
dingen die je al kent vanuit je hoofd. De betekenissen die vertrouwd zijn kunnen dan 
veranderen, ze kunnen zich aanpassen, ze kunnen een nieuwe gestalte aannemen 
die meer past bij de situatie. Bijvoorbeeld als je opeens nieuwe mogelijkheden 
ontdekt, iets wat je al lang met je meedroeg maar waar je eigenlijk nooit bij stil hebt 
gestaan, een verborgen talent. Of een andere kijk op je leven, nieuwe kansen omdat 
je een andere weg durft in te slaan, een andere keuze durft te maken. Je ontmoet 
nieuwe mensen die een beroep op je doen wat tot nu toe nog nooit gebeurd is. Ze 
vragen iets van je of geven iets aan je wat nieuw is, onbekend. Opeens ontdek je dat 
je dat ook kunt, dat je meer in je mars hebt dan je zou vermoeden. Alleen tot nu toe 
was het onzichtbaar, onbekend, nog niet geboren.  

Vrijheid en ruimte zijn eigenlijk grootheden die net als twijfel en angst gevoed kunnen 
worden door ervaringen en door beslissingen. Als je besluit om niet meer bang te zijn 
of om niet meer te twijfelen werkt dat níet meteen. Maar je kunt er wel aan werken 
om de oorzaken van angst en twijfel aan te pakken. Waar komen ze vandaan en hoe 
houd ik ze zelf in stand? Zo is het ook met vrijheid en ruimte. Als je besluit gebruik te 
maken van de mogelijkheden die je in je draagt ben je niet meteen vrij. Maar stapje 
voor stapje ontdek je dat je veel meer in huis hebt dan je oorspronkelijk dacht. Hoe 
meer je invult vanuit die verworven vrijheid, hoe meer ruimte er ontstaat voor wat je 
wilt en wat bij je past. Je draagt het allemaal bij je: de ruimte om je te ontplooien en 
de ruimte waarin je jezelf gevangen kunt zetten.  

Maar het is niet enkel een kwestie van simpel kiezen uit een van de twee. Dat kiezen 
gebeurt eigenlijk op een dieper niveau. Dat is existentieel. Het betreft je existentie. 

Het heeft met betekenissen te maken die je zelf geeft, maar ook met betekenissen 
die je ontvangt, gratuit, helemaal gratis, zonder dat er iets moet. Zonder dat je 
daarvoor een prijs moet betalen. Het zijn uiteindelijk de betekenissen die je ontvangt, 
die je leven richting kunnen geven zodat het ook duurzaam aanvoelt. “Mijn hart is 
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onrustig totdat het rust vindt in U (God)”, schreef Augustinus. Dat laatste had hij zelf 
niet in de hand. Dat was een cadeau, een geschenk dat van buiten kwam.  

Zoals je liefde ontvangt van je ouders, van mensen die van je houden, omdat jij het 
bent, niet omdat je zo’n mooie neus hebt, of een of ander talent, maar gewoon omdat 
jij het bent, zo kun je ook waardering ontvangen van mensen om je heen. Of het kan 
gebeuren dat je overweldigd wordt door een gevoel van dankbaarheid, door de 
schoonheid van de natuur, een kunstwerk, eigenlijk zomaar een onverwacht cadeau. 
Op dat niveau speelt het zich af: dat ontvangen van betekenissen. Je kunt het niet 
manipuleren, je kunt het niet forceren via meditatie, technieken en andere methodes. 
Net zoals je liefde niet kunt dwingen en vrijheid niet opleggen. Het moet van binnen 
uit, helemaal zonder bijbedoelingen, zonder winstbejag, zonder nut, zonder 
vooropgezet plan. Het is ook geen kwestie van moeten, maar van ontvangen. Geen 
kwestie van dwang maar van openstaan.  

Precies dat laatste heb je weer zelf in de hand: je kunt openstaan. Je kunt ruimte 
maken. Je kunt even tegen je twijfels zeggen: “even stil nou, koest, ga liggen, even 
wachten, even een pas op de plaats”. Je kunt tegen je onrustig hart zeggen: “even 
vakantie, even een adempauze, even diep doorademen en gaan wandelen langs het 
strand, in het bos, de gedachten laten waaien, wegwaaien…” Of je gemoed luchten, 
je angsten de vrije baan geven in een gesprek, met een vriend, vriendin, even ruimte 
maken in jezelf zodat je angst niet van binnen blijft woeden en razen. Angst, twijfel, 
moet je naar buiten gooien, niet opkroppen. Niet in jezelf gevangen zetten door het in 
te slikken want dan gaat de storm binnen in je verder. En dat maakt de gevangenis 
die je daarmee bouwt alleen maar beklemmender.  

Alleen als je leeg bent van binnen, komt er ruimte vrij voor iets anders. Rust vinden in 
God, zoals Augustinus schreef heeft hiermee te maken. God is er al, daar hoef je 
niets aan te doen. Wat je in de weg zit om dit te kunnen ervaren ben je meestal zelf. 
Vasten, mediteren, zelfkastijding, dat helpt je allemaal niks zegt Meister Eckhart, 
daarmee kom je niet dichter bij God. Een rustig hart, dat is de oplossing, de weg 
ernaar toe. En dat hart kun je schenken volgens deze meester. Je kunt je hart zelf 
rustig laten worden door alle overbodige ballast overboord te gooien. Je 
concentreren op wat echt van waarde is, wat echt belangrijk is voor je leven. Veel is 
“fuss”, commotie om niets, dus volslagen overbodig. Daar verlies je niets aan als je 
daar niet mee bezig bent. Hoe je dat weet? Probeer het maar uit, je weet heus wel 
wat echt voor jou belangrijk is, wat je goed doet en wat niet. De rest kun je los laten. 
Je zult er geen spijt van krijgen. 

John Hacking 2006 
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Teksten als gebouwen 

Een bijbeltekst kun je beschouwen als een gebouw. Een gebouw met een deur, 
ramen, een dak, muren, een vloer en eventueel verdiepingen. Een tekst kun je dus 
binnengaan door de deur. Als je eenmaal binnen bent kun je het gebouw ook van 
binnen verkennen. Dan zie je waar de architect heeft gewerkt en waar de schilder, de 
timmerman en de loodgieter. Je kunt iets zeggen over de afwerking, de sfeer die 
wordt opgeroepen en de indruk die het gebouw op je maakt.  

Hoe kom je een gebouw binnen als je eerst de deur moet gaan zoeken? Laat de 
tekst zien waar de deur is, of moet je zelf een deur maken? Door het stellen van een 
vraag bijvoorbeeld, of door het onderzoeken van de tekst vanuit een voorop gesteld 
plan. Misschien is het verstandig om eerst maar eens van buiten naar het gebouw te 
kijken, te ontdekken hoe het in elkaar steekt, waar de steunbalken liggen en hoe de 
krachten verdeeld zijn. Is er een structuur in de tekst te ontdekken, kleine eenheden 
die bij elkaar horen, inclusies, afgesloten tekstgedeeltes die door de vorm en inhoud 
een kleine miniatuur vormen. Wie zijn de personages in de tekst, wie is de verteller? 
Vallen beide samen, of voert de verteller als verteller personen op? Gebeurt het 
vertellen en het opvoeren van personen direct, of indirect? Waar speelt het zich af en 
wanneer, wat is de context. Heeft de tekst een doel, wil ze iets bewerkstellen, iets 
bereiken? Is er een opbouw en een plot, hoe verloopt dat dan? Hoe wordt de lezer 
betrokken in de tekst en wat wordt er van de lezer verwacht? Kortom het bekijken en 
binnengaan van een tekst is een heel avontuur. Zoals er hutjes zijn en kastelen, 
kleine tuintjes en hele parken, zo zijn er teksten in grote en kleine maten, kleurrijke 
en kleurloze… 

De tekst ligt voor je klaar, maar vergeet niet dat je jezelf mee naar binnen neemt, je 
eigen opvattingen, oordelen en vooroordelen neem je mee, je nieuwsgierigheid en je 
inzet om er wat van te maken, om verder te kijken dan je neus lang is. Laat het spel 
dan maar beginnen…zonder jou als lezer kan de tekst helemaal niets. Ze heeft tot nu 
toe op jou liggen te wachten, jij brengt haar tot leven. 

John Hacking 2006 

Tollenaars en Farizeeërs 

Een verhaal van uitersten waarin vervreemding en herkenning hand in hand gaan 
maar waarbij niemand zich echt thuis voelt. Net zoals het leven complex is zijn ook 
de persoonlijkheden bij nader toezien in dit verhaal ingewikkeld en roept hun 
handelen tal van vragen op zodat identificatie met een van hen een lastige zoniet 

!  24



onmogelijke zaak wordt. Want als buitenstaander, toehoorder, lezer valt het niet mee 
in de huid te stappen van een van beiden.  

Wat we van deze tekst kunnen leren voor ons kerkelijk zelfverstaan vanuit de ogen 
van hedendaagse studenten is twijfelachtig omdat de kerk geen echt thema is voor 
veel studenten. Het verhaal van Jezus dat gericht is aan de toehoorders die 
overtuigd zijn van hun eigen gerechtigheid is daarom niet minder waardevol, maar te 
snel conclusies trekken blijft een gevaarlijke bezigheid.  

Toen ik studenten deze tekst voorlegde met de vraag met wie zij zich zouden 
identificeren kreeg ik van een van hen dit antwoord: "ik vind het verhaal een beetje 
zwart - wit. Wat je in het verhaal ziet zijn twee extreme voorbeelden van hoe mensen 
zijn en hoe zij over zichzelf denken." En een ander: "moeilijke vraag hoor! Zo op het 
eerste gezicht benadert de tollenaar het meest het (christelijke?) ideaal. Maar wat 
doet die man in zijn dagelijkse leven? Heeft hij reden om berouwvol te zijn? Begaat 
hij zoveel 'zonden' als hij zelf zegt? Als dat zo is zou ik menen dat hij daar beter wat 
aan kan doen. En wat de Farizeeër betreft, als het waar is wat hij over zichzelf zegt, 
dat hij niet hebzuchtig is en dat hij tien procent van zijn inkomen weggeeft, dan heeft 
hij niet veel om zich over te schamen. Ik ken niemand die tien procent van zijn 
inkomsten weggeeft. Het is dan wel niet zo netjes van hem om daarover op te 
scheppen, en om andere mensen naar beneden te halen, maar valse 
bescheidenheid vind ik ook niet nodig. Ik vind het dus niet gemakkelijk om te zeggen 
bij welke persoon ik me het meest thuis voel." 

Toch is er bij een ander ook een voorkeur: " Ik vind het moeilijk om een van de twee 
personen aan te wijzen waar ik me het meeste bij thuis voel. Eigenlijk kan ik me met 
allebei niet écht identificeren, maar als ik dan toch moet kiezen, dan kies ik voor de 
farizeeër, omdat ik me wel kan inleven in zijn bevooroordeeldheid t.a.v. de tollenaar. 
Ik vind het herkenbaar dat hij snel een oordeel over iemand klaar heeft, terwijl hij de 
tollenaar waarschijnlijk niet goed kent" 

Een andere student merkt op: "Ik heb een voorkeur voor de tollenaar. Ik vind het 
'verdacht' en niet zo prettig als mensen zichzelf (moreel) beter vinden dan anderen 
en daar genoegen aan beleven. Bovendien lijkt de Farizeeër daarmee blind te zijn 
voor de fouten die hij heeft. Hij komt ook gemakzuchtig over: hij vindt dat hij zelf goed 
bezig is, omdat hij zich netjes aan regels houdt. De tollenaar heeft oog voor zijn 
fouten en is, in tegenstelling tot de Farizeeër, echt emotioneel betrokken. Ik denk dat 
zijn houding ook reëler is. Ieder mens maakt fouten. Ik denk dat ik zelf ook meer lijk 
op de tollenaar dan op de Farizeeër." 

Weer een ander echter zegt: "Ik vind het makkelijk en flauw om zonder meer met de 
tollenaar te sympathiseren, zijnde the 'good guy'.  Als de Farizeeër berouw zou tonen 
voor zijn arrogantie en de tollenaar zijn leven zou beteren zijn ze voor mij gelijk. 
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Doordat zij allebei eerst dus nog wat te verbeteren hebben, zijn ze ook nu gelijk en 
beiden zowel goed als fout." 

 
De hoogmoed van de farizeeër wordt door de studenten niet op prijs  gesteld maar 
een student vindt wel dat mensen die proberen een goed leven te leiden trots op 
zichzelf mogen zijn, maar dan zonder andere mensen te vernederen. Ook de 
nederigheid van de tollenaar wordt kritisch benaderd.  Een student merkt hierover op: 
"ik vind het gewoon te makkelijk om te zeggen dat je een zondig mens bent waar je 
niets aan kunt doen. Met die nederige houding heb ik moeite. Als je van jezelf houdt 
moet je een realistisch beeld van jezelf hebben en je moet de negatieve maar ook de 
positieve dingen kunnen zien. Je moet je niet te klein maken voor God. Dat heeft ook 
met mijn godsbeeld te maken, ik voel niet dat 'zelfvernedering' mijn relatie met God  
laat groeien." 

Kortom voor studenten is het rolmodel van de Farizeeër of de tollenaar niet 
vanzelfsprekend. De houding van beiden roept vragen op en niemand voelt zich er 
echt bij thuis. Hoogstens worden eigenschappen herkend zoals trots zijn op je zelf 
als je iets presteert, het hebben van een vooroordeel, of het maken van fouten en 
inzien dat je verkeerd zit. Kenmerkend ook voor de hedendaagse bril waarmee 
studenten naar de tekst kijken.  

Ik vermoed dat het niet zoveel zin heeft om vragen aan de tekst te stellen die vanuit 
een andere context komen zoals de bezorgdheid om de toekomst van de 'kerk' of de 
verhouding tussen oud en jong in de kerkelijke gemeenschappen. Want daarmee leg 
je de tekst een nieuw interpretatieraamwerk op waarmee de lezer niet gediend is en 
waardoor de tekst aan zeggingskracht inboet. Verkeerde vragen leiden tot foute 
antwoorden, voeren ons op een dwaalspoor en zeggen meer over de preoccupaties 
van de lezer dan over de tekst. In die zin lijken de vragenstellers op de Farizeeërs 
die weten hoe het zit.  

Beter is, lijkt me bij de tekst zelf te starten, de bewegingen te volgen en dan te kijken 
wat wij ermee gemeen hebben en hoe herkenbaar ze zijn. Dan mag de tekst als 
eerste spreken en geven wij ons antwoord. En zo ontstaat stap voor stap betekenis.  

De Farizeeër gaat op zijn plaats staan en kijkt omhoog naar de hemel en bidt in 
zichzelf sprekend. De tollenaar staat achteraf, durft (zelfs) niet omhoog te kijken, 
slaat zich op de borst en vraagt om medelijden en genade. Zie hier in een notendop 
de kernbewegingen van twee acteurs in ons verhaal. Omhoog kijken naar de hemel, 
hoogmoedige zelfverzekerdheid en tegelijk met verachting naar beneden kijken naar 
het "klootjesvolk". Precies in dit dubbele van het kijken zit het probleem bij de 
Farizeeër. Daarom zal hij niet door de hemel worden verhoord. De tollenaar kijkt 
alleen maar naar beneden en zijn oprechtheid brengt hem de gunst van de hemel. 
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Onze studenten laten ons zien dat zij geen moeite hebben met het omhoog kijken. Zij 
hebben eerder moeite met het alleen maar omlaag kijken. Maar omhoogkijken en 
daarbij de ander als springplank gebruiken om er zelf beter uit te zien wordt zowel 
door de studenten als door de hemel afgewezen.  

Het probleem zit hem niet in de richting van het kijken: soms mag je naar de hemel 
kijken en soms naar de aarde. Het probleem schuilt in het samengaan van twee 
bewegingen: het omhoog kijken terwijl je eigenlijk omlaag kijkt. Met andere woorden 
de Farizeeër kijkt niet echt omhoog naar de hemel, met honderd procent aandacht 
en overgave, nee hij kijkt eigenlijk alleen maar met verachting omlaag en denkt dat 
hij omhoog kijkt. De tollenaar is oprecht, hij kijkt alleen maar omlaag en doet dat met 
volle honderd procent.  

Integriteit en oprechtheid in gedrag en houding dat zijn de kernwoorden die boven 
komen drijven als je dit verhaal ontleedt vanuit deze bewegingen. Ik vermoed dat 
onze studenten daar wel bij aan willen sluiten. Een student formuleert het zo: "ik heb 
niet het gevoel dat God van mij vraagt dat ik mezelf kleiner moet maken voor hem, hij 
wil juist dat ik groter word en meer zelfvertrouwen krijg." Staat dat nou zo haaks op: 
"want ieder die zich verheft (ten koste van de ander) zal vernederd worden, maar wie 
zich vernedert (omdat hij oprecht zijn fouten inziet) zal verheven worden"?  

John Hacking 2006 

Vrijheid versus geloven? 

Vrijheid gaat vooraf aan het dienen van God. Dat leert ons het uittochtverhaal uit het 
boek Exodus. Eerst moet het volk worden bevrijd uit de ketenen van de slavernij 
onder het juk van de farao. Dan pas, op ruimte afstand van die ervaring van slavernij, 
in vrijheid kan het volk kiezen of zij het nieuwe juk van de geboden van God op zich 
willen nemen. Zonder die keuzevrijheid, de vrijheid om te kiezen voor of tegen deze 
vorm van verantwoordelijkheid stelt het dienen van God niets voor.  

God is niet gediend met dwang, met opgelegde vroomheid en afgedwongen 
plichtsbesef. Vrijheid is in dit licht geen willekeur, maar vrijheid om een duidelijke weg 
te kiezen. Vrijheid genormeerd binnen een kader, in het licht van de geboden opdat 
mensen tot hun recht komen en opdat God gediend kan worden zoals Hij dat graag 
wil. God dienen mag niet ten koste van mensen gaan. Elke godsdienst die deze regel 
overtreedt is het niet waard een godsdienst genoemd te worden. Vrouwen vingers 
afhakken (Afganistan) omdat zij hun nagels hebben geverfd heeft niets van doen met 
het dienen van God. Vrouwen behandelen als tweederangs burgers evenmin. Ook 
het optreden tegen andere bevolkingsgroepen en hen behandelen als minderwaardig 
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of als onmondige kinderen (zoals de indianen in Brazilië), mede in naam van de 
godsdienst, staat haaks op het dienen van God. Hier wordt eigenbelang gelijk 
gesteld aan het dienen van God. Hier treedt een vorm van autocratie aan het licht die 
zich ook niet meer door de geboden laat normeren en die zich het recht voorbehoudt 
om de geboden naar eigen goeddunken uit te leggen en op te leggen aan de 
gelovigen.  

In de hemel is er meer vreugde om de omkeer van een zondaar dan om honderd 
rechtvaardigen. Dat betekent dat er ruimte is voor de zondaar. Niet de mensen die 
zich op de borst kloppen en die op alle hoeken van de straten laten zien hoe gelovig 
ze wel niet zijn en die zichzelf beschouwen als een voorbeeld voor anderen 
verdienen de eer uit de hemel, maar de mensen die met vallen en opstaan proberen 
het beste ervan te maken. Mislukken mag en mensen mogen zich niet de vrijheid 
toe-eigenen om daar een oordeel met passende sancties bij te verzinnen in naam 
van de hemel.  

Godsdienst die dit fundament van de vrijheid veronachtzaamt verwordt tot een 
dictatuur van de godsdienstige leiders. Ze gaan op de stoel van God zitten. 
Mensenlevens tellen niet meer en mensen worden zonder pardon afgeschreven als 
ze niet voldoen aan de regels van de leiders. De regels van de leiders zijn echter niet 
de geboden van God.  

Het leiden van mensen zou in eerste instantie het geven van het goede voorbeeld 
moeten zijn. Religieuze leiders zouden voorop moeten lopen bij de uitvoering van de 
geboden in hun eigen leven. Meestal echter blinken veel leiders uit in het opleggen 
van de geboden volgens hun eigen invulling, maar laten ze in hun dagelijks leven 
zich er niet veel aan gelegen liggen. Aan de daden kan men aflezen hoe het ervoor 
staat met de invulling ervan. "De wijsheid wordt gerechtvaardigd door haar 
daden."Telkens als de vrijheid van mensen slachtoffer wordt, telkens als mensen 
behandeld worden als objecten, als vee, als minderwaardig omdat ze niet voldoen 
aan de opgelegde eisen, dan is dat niet alleen hemeltergend en mensonterend, maar 
vooral een vloek ten aanzien van God.  

Daarom zou boven elk religieus gebouw moeten staan met grote letters: VRIJHEID. 
Een blijde boodschap die deze vrijheid niet brengt en niet waardeert is het niet waard 
om blijde boodschap genoemd te worden. Dat geldt voor elke godsdienst. Hoe 
orthodox of liberaal ook ingevuld, vrijheid is het uitgangspunt en de weg waarlangs 
de invulling van de religieuze plichten moet geschieden. Tenslotte is de plicht, het juk 
van de geboden er, om van mensen betere mensen te maken, dat wil zeggen, 
mensen die kunnen uitgroeien tot het beste wat ze met zich meedragen aan 
menselijkheid, aan menselijke waardigheid, aan tolerantie en verantwoordelijkheid 
voor elkaar en de wereld, en aan godsdienstigheid. Voor de godsdienstige mens mag 
vrijheid en geloof niet los verkrijgbaar zijn, ze horen onlosmakelijk samen en hebben 
elkaar nodig om mens en God volwaardig te kunnen dienen. 
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John Hacking 2006 

Harde en zachte getuigen 

“Grote kunst verhoudt zich altijd op de een of andere manier tot de vraag naar het 
bestaan van God.” 

Georg Steiner ( in volzin, jrg.4, nr. 17, 2005) 

Wetenschappers zijn zachte getuigen waar het de vraag naar God betreft. Zacht 
omdat ze geen instrumentarium ter beschikking hebben om God volgens de criteria 
van de exacte wetenschap te meten en als zodanig te bewijzen. Ze blijven dus 
aangewezen op indirect bewijs, bewijs van horen zeggen, of met andere woorden ze 
kunnen hoogstens onderzoeken hoe mensen betekenis geven aan het begrip God 
en hoe zij dat wel of niet als werkelijkheid in hun leven ervaren. Het blijft dus een 
afgeleid bewijs, een bewijs dat verwijst en dat in de exacte zin van het woord geen 
bewijs mag heten. Hoogstens kan bewezen worden dat er mensen die ervan uitgaan 
in denken en handelen dat er een God is. Dat laatste zegt meer over deze mensen 
en hun gedrag dan over God zelf. God is “niet los verkrijgbaar”. God verschijnt 
steeds in een betekenisveld en maakt onderdeel uit van een keten van verwijzingen. 
Spreken over God is daar het meest duidelijke voorbeeld van. 

Maar zijn er dan ook harde getuigen waar het de vraag van God betreft? Als het de 
wetenschappers niet zijn, wie kunnen dan wel die rol vervullen? Als deze rol al te 
vervullen valt. Eeuwenlang hebben in de gelovige traditie de martelaren gegolden als 
de enige en ware harde getuigen want zij gaven hun leven voor hun geloof in God. 
Ze werden in de tijd van de Romeinse keizers ‘en masse’ ter dood gebracht in de 
arena’s en voor de leeuwen gegooid als vermaak voor een uitzinnige menigte. De 
uitdrukking dat de ‘kerk’ gegrondvest is op het bloed van de martelaren komt 
hiervandaan. Maar hoe hard is dit getuigenis? En is het wel een getuigenis dat kan 
concurreren met het bewijs van de exacte wetenschap? Gezien de huidige inflatie 
van het begrip martelaar, een begrip waarop ook talrijke zelfmoordterroristen heden 
ten dagen aanspraak menen te mogen maken, lijkt het me toe dat ook deze ‘harde’ 
getuigen, géén getuigen zijn die een definitief licht kunnen werpen op de vraag naar 
God. Beveelt God de aanslag aan op een school of op een bus onschuldige 
slachtoffers waaronder kinderen? Speelt God politieke spelletjes om vijandige 
regeringen onder druk te zetten? Is degene die verkondigt te handelen in de naam 
van God een echte gezant van God? Of is het eerder een psychopaat die om wat 
voor reden dan ook zijn leven en het leven van talloze onschuldige slachtoffers in de 
afgrond van de dood dreigt te werpen? Het feit dat de zelfverklaarde martelaar sterft 
is géén bewijs voor het bestaan van God en het doen van zijn wil. Trouwens dat 
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bewijs werd in de tijd van de Romeinse keizers ook niet geleverd, hoewel het 
voorbeeld van het vrijwillige martelaarschap zeker indruk gemaakt moet hebben op 
talloze nieuwe gelovigen  en volgelingen van de nieuwe christelijke religie. 

Moeten we het dan slechts doen met zachte getuigen? Is het harde bewijs 
onmogelijk te leveren? En als we nu eens vanaf de andere kant redeneren: waarom, 
zou het zachte bewijs niet voldoende zijn, waarom zou je harde bewijzen willen als in 
onze menselijke existentie weinig echt zeker is? Het Latijnse begrip contingentia, 
“toevalligheid”, waarschijnlijkheid kan hier uitkomst bieden. In dit begrip zit de 
onzekerheid als het ware opgesloten. Onzekerheid die fundamenteel is voor het 
menselijk bestaan en die de betekenisgeving van de mens in zijn bestaan en de 
beleving van de werkelijkheid kleurt en doortrekt. Slechts weinig is zeker en dat 
slechts nog binnen een bepaalde tijdspanne. Tijd en ruimte begrenzen datgene wat 
de mens aantreft en waarmee hij aan de slag kan in zijn werkelijkheid. Zijn leven is 
contextbepaald en gestuurd. Ook het zinontwerp dat de aangetroffen grenzen in een 
ander licht plaatst en dat ruimte schept blijft getekend door de fundamentele 
onzekerheid van het bestaan. En toch kan er ruimte ontstaan, een nieuwe vrijheid 
door de zaken uit de realiteit anders te duiden, door op een nieuwe wijze betekenis 
te geven aan datgene wat men aantreft. Door betekenisgeving schept de mens 
vrijheid en is hij in staat om de dimensies van zijn bestaan in een andere context te 
plaatsen. Het begrip God is een duiding van de werkelijkheid, een betekenisverlening 
aan de werkelijkheid die het contingente overstijgt en transponeert op een hoger 
niveau. Het begrip God toepassen en God relevant verklaren voor ons verstaan van 
onze existentie is letterlijk ruimte scheppen door een andere macht, een 
transcendentale macht, een macht die het profane overstijgt, en misschien wel 
grondvest, als diepere basis, voorrang te verlenen op het contingente wat we 
dagelijks aantreffen. We gaan dood, maar de dood heeft niet het laatste woord als 
we het begrip God hierbij betrekken. Dood en leven, leven en dood worden dan 
opeens situaties die niet meer alleen vanuit de profane werkelijkheid worden 
verklaard en geduid maar zij krijgen een nieuwe dimensie, een dimensie die letterlijk 
meer ruimte biedt aan ons beperkt profaan verstaan van deze beleefde werkelijkheid. 
Sacraliteit is letterlijk ‘apart gezet’ worden, ‘ernaast’ staan, niet helemaal deel 
uitmakend van deze zichtbare en vergankelijke werkelijkheid van dood = dood. Er is 
meer, er is een verder dan dat, een morgen, een nieuwe horizon, een nieuwe 
toekomst. De dood heeft niet het laatste woord. Het feit is niet zaligmakend.  

Het doorbreken van dit inzicht is meestal géén hard gegeven. Het heeft meer met het 
zachte beleven van de werkelijkheid te maken, het intuïtief aanvoelen en duiden, het 
verwoorden en betekenis geven vanuit het besef dat woorden ‘leven’ kunnen geven, 
ook in situaties van schijnbare hopeloosheid. De diepste grondintentie van het 
zenboeddhisme, MU, de leegte, dat alles leeg is, niets gaat verloren en alles is met 
elkaar verbonden, verwoordt dit inzicht op een geheel eigen en unieke wijze. Leegte 
ervaren wordt dan tegelijk volheid ervaren, de ervaring van vervulling, vervolmaking 
en van niets. Volheid en leegte zijn in deze zin twee kanten van de medaille. Met het 
verstand niet te bevatten maar met het lichaam wel te ervaren.  
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En daar moeten we het mee doen. Het lichaam biedt ons deze mogelijkheid en het 
vormt de ultieme grens om de werkelijkheid, ook in haar overstijgende dimensie, te 
ervaren. “Opeens is de hemel vol engelen” en dan, niet veel later, gaat het gewone 
leven weer verder. Na de ervaring van ‘satori’, moet wel nog het toilet worden 
gepoetst en de aardappelen geschild. En toch is de tijd voor die ervaring en de tijd 
daarna niet hetzelfde. Er heeft een shock plaatsgevonden, een kwaliteitsomslag, een 
omslag in de beleving. Een beleving die nu opnieuw en vaak moeilijk, omdat de 
woorden ontbreken, geduid kan worden. De mystieke ervaring laat zich niet 
gemakkelijk beschrijven maar kan wel de nieuwe grondslag vormen voor een heel 
nieuwe stroom van betekenisgeving. Misschien komt verliefdheid wel het dichtst in 
de buurt van deze ervaring. Liefde die door het hele lichaam wordt gevoeld en waar 
je helemaal vol van bent. Waarschijnlijk nog nooit exact gemeten en aangetoond en 
toch met geen mogelijkheid te ontkennen, want dat zou een ontkenning zijn van een 
menselijke mogelijkheid die zich dagelijks aan ons voor kan doen. De haters en 
bestrijders van de godsdienst verdenk ik dan ook ervan dat zij vooral een papieren 
oorlog, een oorlog met woorden voeren, gevoed door hun rationaliteit waarin geen 
plaats is voor het onverwachte, het sacrale en het transcendente. Zij zijn de slaven 
van de materialiteit, de contingentie, het hier en nu en morgen niks meer. In feite 
verkrachten ze de hoop omdat ze geloven dat hoop een verzinsel is. Ze verwachten 
geen beter omdat ze niet meer geloven in de utopie van de messias. Ze zien zich 
zelf niet als messiaans instrument omdat de dood het bittere einde is en niet meer 
dan dat. En hoe hard ze ook schreeuwen en argumenteren, hoe hopelozer het klinkt 
in de oren van de goede verstaander. Want God is géén argument in een discussie, 
het is géén begrip in een filosofisch gesprek, het is een levenswerkelijkheid van 
mensen die zich niet willen neerleggen bij het hier en nu en die een morgen 
verwachten die beter is. God is vleesgeworden hoop in mensen. God is daadkracht 
in optimisten die geloven dat hun daden er toe doen. Maar die ook beseffen dat het 
niet alleen uit hun handen kan komen. Dat de contingentie niet vanuit het menselijk 
bestaan kan worden overwonnen, maar dat de hoop gevoed moet worden vanuit een 
andere dimensie. Eigenlijk is een gelovige niet meer dan een mens die durft toe te 
geven: “ik kan het niet alleen, help me, kom me te hulp!” En warempel de hulp is dan 
niet ver meer weg. “Wie oren heeft, wie ogen heeft….” En dat laatste, dat noem ik 
graag het kunstwerk van het leven.  

John Hacking 2006 

Duisternis en licht 

“De berg Fujiyama, die zelfs in de diepste duisternis overeind blijft!”* 
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“Oog in oog met de meest uitzichtloze vragen, bij de stem van je hart blijven.”  

Dostojevski*  

"Het is twijfel, twijfel tot het bittere einde. En precies dan en precies daar is er: het 
groot geloof dat in ons oprijst"  

Lev Shestov*  

Eigenlijk is de kern met deze drie citaten geduid. De diepste duisternis hoeft je niet te 
overweldigen. Uithouden, volhouden tegenover het verdriet dat als een oceaan aan 
je voeten ligt, een onmetelijke zee van lijden, generaties door, ziekte en dood, verderf 
en oorlog, vernietiging en onmacht.  

Maar wat ligt er onder je voeten, waar sta je op, hoe houd je het vol? Je kunt langs 
deze zee van verdriet wandelen, je kunt stil zitten. Wachten. Uiteindelijk weten dat de 
zee voor je ligt maar dat je er niet in hoeft op te gaan. Want diep binnen in jou draag 
je het antwoord, je verlossing met je mee. Een nieuwe geboorte kan plaatsvinden als 
je de duisternis durft uit te houden, ze door je heen durft te laten gaan, en jij niet 
bang, afwacht op wat er zal gebeuren.  

Twijfel als instrument, als methode om alle zekerheid te ontkrachten, te ontdoen van 
haar valse luister, haar schijn, haar vage beloftes. Er is geen zekerheid vast als een 
huis, als een berg. Er is wel een zeker volhouden in de twijfel, een vastberaden 
wachten, confronteren, weten dat het hart er nog is en dat daar een antwoord ligt. 
Het is een weg die alleen te begaan is, te volbrengen, door ervaring te ondervinden. 
Elke leerschool, elke theorie, elke optie kan niet om het gaan van de weg heen. 

Maar twijfel is geen makkelijke weg. Velen schrikt de twijfel die tot het einde wordt 
volgehouden af. Niet voor iedereen is dit een begaanbare weg. Maar welke weg je 
ook inslaat, waar je ook je houvast zoekt, je heil, je verlossing, uiteindelijk zul je 
(eens) oog in oog komen te staan met de duisternis van de nacht, de duisternis van 
de dood, de duisternis van het niet weten, niet kennen, het niet begaanbare.  

De Russische filosoof Lev Shestov brengt het alsvolgt onder woorden:  

"Wat ik onder geloof versta is niet: geloven in iets dat van buitenaf gegeven is of 
wordt opgelegd. Integendeel: het is geloof dat oprijst uit de vraag zelf die in de 
diepten van het menselijk bestaan ligt. Het is totaal niet: geloof in iets dat wordt 
geleerd of in een uiteindelijk dogma waaraan men niet mag twijfelen. Integendeel: 
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het is twijfel, twijfel tot het bittere einde. En precies dan en precies daar is er: het 
groot geloof dat in ons oprijst. Het is de grond van de Weg. Het is bovendien geloof 
dat zich uitdrukt in de praktijk. We kunnen niet anders dan dit geloof hebben."*  

Zonder duisternis geen licht, zonder twijfel geen inzicht, geen opnieuw geboren 
worden door de dood heen. Dat zou je ook de kern van de christelijke boodschap 
kunnen noemen: de dood heeft niet het laatste woord, de nacht is niet eindeloos en 
eeuwig. Jij draagt de kiem van verlossing met je mee en als je die weg durft in te 
slaan zal de nacht van de dood niet het laatste woord hebben. Mystici en 
Boeddhisten spreken over ervaringen van licht, verlichting, eenheid en 
verbondenheid met de omringende werkelijkheid. Een nieuwe geboorte uit de 
duisternis, uit de nacht. Christen spreken over een geboorte na de dood en het 
eeuwige leven. Misschien werkt de dood wel als scheidslijn tussen duister en licht 
voor hen die niet tijdens hun leven de twijfel aandurven en die weg ten einde gaan. 
Misschien is de dood voor hen die wel de weg van de twijfel gaan geen verschrikking 
meer maar een zacht afsluiten van hun weg. Laat de berg ons leren… 

* Teksten geciteerd door T. Lathouwers in Volzin 23 feb 2007 

John Hacking 2007 

Acht benen: dragen en gedragen worden! 

Markus 2,1-12: 
Als hij Kafarnaoem weer binnenkomt na dagen is  te horen: hij is in huis! Zovelen 
stromen er samen dat er zelfs voor de deur geen ruimte meer is,- en toen heeft hij tot 
hen zijn woord gesproken. Er komen er die een verlamde tot hem willen brengen, 
gedragen door vier man. Omdat ze vanwege de schare hem niet naar hem toe 
kunnen brengen, halen ze de bedekking van het platte dak af daar waar hij is; ze 
graven een gat uit en laten de mat waarop de verlamde ligt neer. Als Jezus dat 
vertrouwen van hen aanziet, zegt hij tot de verlamde: kind, jou worden je zonden 
vergeven!  Maar er zijn daar enkele schriftgeleerden gezeten, en die in hun harten 
denken: wat spreekt hij daar zomaar uit?, hij lastert!- wie is bij machte zonden te 
vergeven  dan alleen God? En meteen beseft Jezus met zijn geest dat zij zó bij 
zichzelf denken, en zegt tot hen: waarom denkt u dat allemaal in uw harten?- wat is 
gemakkelijker, tot die verlamde zeggen: jou worden je zonden vergeven!, of zeggen: 
waak op, neem je mat op  en wandel?- maar opdat ge zult weten dat de mensenzoon 
volmacht heeft om op de aarde zonden te vergeven,- zegt hij tot de verlamde: tot jou 
zeg ik: waak op, neem je mat op en ga heen naar je huis! Hij waakt op, neemt 
meteen zijn mat op en gaat voor aller aanschijn naar buiten, 
zodat allen buiten zichzelf zijn en God verheerlijken, zeggend: zoiets hebben wij nog 
nooit gezien! (Naardense bijbel vertaling) 
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Deze tekst stond gisterenavond centraal in de geloofsgroep “Jezus, volgens het 
evangelie van Markus”, een Bijbelgroep in de Studentenkerk te Nijmegen die eens in 
de 14 dagen bijeenkomt rond een Bijbeltekst. Deze keer staat Markus centraal, zijn 
evangelie en zijn verhalen over Jezus. Volgens de methode van het struikelen, de 
“bijbelstruikelmethode”, lezen we eerst de tekst en schrijven alles op of onthouden 
waar we over struikelen. Dat kunnen woorden zijn, gebeurtenissen, betekenissen en 
beschrijvingen. Alles wat op die manier je aandacht trekt betekent iets. Alles waar je 
over struikelt heeft een boodschap voor je want anders zou je er achteloos aan 
voorbij gaan en komt de boodschap niet binnen. Het struikelen helpt je er bij stil te 
staan en te ontdekken waarom je struikelt. Soms kunnen dat gebeurtenissen of 
opvattingen zijn uit de tekst die niet overeenkomen met eigen ideeën en die daarom 
vragen oproepen. Zoals de genezing van de lamme: hoezo genezen, hoezo 
opstaan? En wat moet dat met die zonden, de vergeving van zonden zomaar uit het 
niets? En dan die schriftgeleerden die bezwaren opstapelen in hun hart en Jezus die 
dat meteen doorziet. Wat gebeurt er allemaal in de tekst en wat doet dat met jou als 
lezer?  

Door voortdurend te struikelen ga je ontdekken dat het niet zomaar een verhaaltje is, 
maar dat de schrijver bewust een constructie heeft gemaakt van een gebeurtenis 
rond en met Jezus. Hij zet als het ware zijn camera op de situatie in en buiten het 
huis in Kafarnaoem. Wat zie je dan? Een drukte van jewelste. Hij is in huis, hij is 
thuis, en tallozen stromen toe omdat ze weten dat hij bijzondere dingen heeft 
gedaan, hij heeft al velen genezen. Dat lazen we al eerder. Het is ook slim om de 
teksten te lezen achter elkaar: want de  teksten bouwen voort op elkaar en wat 
eerdere verzen is gezegd wordt vaak niet herhaald maar zij resoneren wel mee.  Het 
is druk omdat Jezus optreden al een zekere faam heeft verworven en velen zijn 
gered.  

Dan wordt er opeens een verlamde, een geraakte (Statenvertaling) gebracht, 
gedragen door vier mensen (mannen/vrouwen).  Maar ze kunnen er niet door. Er zijn 
te veel mensen, je er doorheen wringen lukt gewoon niet. Dan nemen ze een creatief 
besluit en gaan het dak op om vandaar bij Jezus te komen. Het dak wordt geopend, 
een deel wordt weggehaald en de verlamde zakt met bed en al naar beneden.  
Jezus is onder de indruk. Hij is onder de indruk van hun vertrouwen, het optreden 
van de vier. En hij reageert terstond door te zeggen:  kind, zoon, je zonden zijn je 
vergeven. Dat is het einde van de eerste scene. Hier wordt een punt gemarkeerd: 
vier mensen brengen een verlamde, een geraakte (door wat is hij geraakt – hij is nog 
slechts een kind) bij Jezus. Zonder die vier zou hij nooit zover gekomen zijn, zonder 
die vier was er voor hem geen echte redding van zijn verlamd zijn. Aan ons de vraag: 
kunnen we dat ook? Kunnen we ook met z’n vieren een verlamde, een geraakte, 
iemand met een gebrek helpen, dragen naar zijn redding? Kunnen 8 benen iemand 
zonder benen op weg helpen? Kunnen wij dragers worden om anderen naar het heil 
toe te dragen? En kunnen we ons ook laten dragen, durven we ons te laten dragen, 
durven te vragen om ons te dragen als onze benen verlamd zijn of onze geest 
geblokkeerd is? Kortom in deze eerste scene zitten heel wat levenslessen 
opgesloten. In de Bijbelgroep kwamen veel suggesties, opmerkingen en vragen 
voorbij en in de latere uitwerking in een brief (waarin studenten de rol moesten 
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aannemen van een van de acteurs)  werden deze vragen langzaam zichtbaar onder 
de woorden die gesproken werden.  

Dan breekt de tweede scene aan: “Maar er zijn daar” zo begint de tekst, alsof het 
een soort obstructie betreft, een “maar” met gevolgen, wat dus ook zo is. 
Schriftgeleerden, zij die leren zonder het gezag dat Jezus heeft, lazen we al eerder. 
Die schriftgeleerden zijn getuige van de uitspraak van Jezus en zij stapelen 
negatieve gedachten, kritiek, in hun hart. Jezus, scherpzinnig, ziet hun reactie, weet 
wat ze denken en geeft ze van repliek. Jezus kijkt tot in het hart in deze scene. 
Daarmee verklaart deze gebeurtenis ook het feit dat Jezus tot de zoon spreekt, tot 
het kind, dat zijn zonden worden vergeven. Is Jezus hier een soort van vader? 
Neemt hij die rol aan? Toetst hij hart en nieren? Is de verlamde, de geraakte 
omgekeerd op zijn schreden en zoekt hij nou met alle kracht naar hulp en naar 
genezing? Waarvan is hij dan omgekeerd? We weten het niet. Maar feit is dat vier 
mensen hem wel dragen, dat vier mensen het de moeite waard vinden om hem naar 
Jezus toe te brengen. Hij wordt niet teleurgesteld: tegen de achtergrond van de 
morrende schriftgeleerden laat Jezus zien dat hij macht heeft om zonden te 
vergeven, dat wil zeggen ook mensen te bemoedigen die omkeren op hun schreden, 
die berouw tonen over hun verleden, dat hij macht heeft om hen te laten opstaan uit 
hun onmacht, hun verlamd zijn. Mensen geraakt door ervaringen die hen hebben 
verlamd geeft hij een nieuwe kans. Opstaan, het zelfde begrip als op het einde van 
Marcus in het Paasverhaal, de opstanding uit het graf: waak op! Ontwaak! Wordt 
wakker uit de zonde, uit de verstrikking van een naderende dood. Keer om van je 
schreden op het pad des doods. Talloos zijn de metaforen die hier op de achtergrond 
meespelen.  

Jezus noemt zichzelf de Mensenzoon, de zoon des mensen. Dat kan als een soort 
titel worden opgevat maar ook als een beschrijving dat hij kind is van mensen. De 
dubbele lading speelt mee in de omschrijving dat hij macht heeft op de aarde om 
zonden te vergeven. Op de aarde. Op de aarde zegt hij ook tegen de verlamde “sta 
op, neem je bed, mat op en ga naar huis”. Hij komt eindelijk thuis van een lange reis, 
van zijn verlamd zijn, zijn geraakt zijn. Hij is vrij, hij kan zijn eigen benen inzetten en 
gebruiken en hij hoeft niet meer te leunen op acht andere benen. Acht is het getal 
van de opstandingsdag, de sabbath, het eindfeest. Acht benen maken dit mogelijk! 
Daarom is er lof, verheerlijking van God, feest. Wat hier gebeurt is in de ogen van de 
toeschouwers nog nooit vertoond. Zij hebben het nog nooit gezien. Wat hebben ze 
dan gezien? Vergeving van zonden, of hebben ze een lamme beter zijn worden, een 
geraakte, verlamde die opeens weer zijn benen kan gebruiken? Dat is wat gebeurt: 
zowel de zonden worden vergeven, een nieuwe weg ligt open, als de opheffing van 
de verlamming. Jezus doet het allebei. En beide daden versterken zijn aanspraak dat 
hij macht heeft om het woord van God te laten geschieden. Zijn optreden is een 
vertolking van het woord van God en een waarmaken ervan. Woord en daad vallen 
samen. Hierin bestaat zijn gezag dat daarmee anders is dan dat van de 
schriftgeleerden: zij leren enkel het woord, maar hun daden blijven er ver bij achter.  
Wat kunnen we uit deze tweede scene leren? Opstapelen van negatieve gedachten 
voert tot niets. Gooi het er dan maar uit. Dan ben je het kwijt en kan de ander je een 
andere kant laten zien. Jezus pakt dat goed op en is ze zelfs voor. Hij wijst de 
schriftgeleerden op deze zinloze weg. Als je niet open staat voor het woord van God 
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kan het nooit bij je binnen komen. Hoe kun je dan opengaan? Misschien eerst door 
ballast te verwijderen die op je ziel, in je hart ligt opgestapeld. Daarvoor moet je eerst 
eens goed kijken wat er allemaal ligt. Dat kun je benoemen, beschrijven en erover 
communiceren. Dat kan opluchten. Dat geeft lucht. De schriftgeleerden hechten aan 
hun oordeel. Het is alleen God die kan vergeven. Nou dan kun je als mens lang 
wachten in je dagelijks leven. Jezus laat zien dat vergeving altijd mogelijk is als er 
berouw is. Daarvoor is God niet nodig, tenminste niet zo expliciet. Wij kunnen het 
zelf. Als je teveel aan je eigen oordeel hecht kan dat je in de weg zitten en mis je het 
woord van God, kan het niet bij je binnenkomen, ook al zit je vol goede bedoelingen. 
Struikelen over de tekst kan je attent maken op je eigen oordeel en je eigen 
vooroordelen. Wie ben jij dat je gelijk zult hebben? Relativeer jezelf. Dat helpt en dat 
geeft ruimte. Opstaan uit je eigen verstrikkingen van je eigen oordelen, opgestapeld 
in je hart, bevestigd misschien door ervaringen uit  je verleden.  Zo kun je geraakt 
hierdoor verlamd raken, vastgeklonken in je eigen gevangenis. Hier zicht op krijgen, 
anderen uitnodigen mee te kijken, je laten dragen door hun oordeel en opvattingen, 
niet alleen zelf willen (uit)dragen, dat alles zit ook in deze tekst. Struikelen is goed, 
dragen is goed, samen met anderen om te helpen, om Pasen te laten geschieden, 
en gedragen worden is goed. Toch een prachtige tekst om mee te beginnen op de 
weg van het volgen van Jezus? 

John Hacking 2008 

Inspiratie als bron van geloof 

Hoe kun je anderen inspireren als je er zelf niet in gelooft? Niet dus. Daarom is het 
zaak je eigen bronnen open te houden, te koesteren, je te laten voeden door deze 
bronnen. Net zoals je elke dag kunt genieten van helder water uit de bron, kun je 
opleven door gedachten en inzichten die je dieper bij de kern van je leven brengen. 
Wat is die kern dan?  

Misschien moet ik het nog persoonlijker uitdrukken: het is jouw kern, jouw basis en 
jouw levensweg. Jouw zoektocht ook en ook jouw aandeel in het mysterie dat leven 
heet. Voor mij zijn bronnen: de beleving van de natuur, kunstwerken, filosofische 
gedachten en vooral poëzie. Poëzie is als geen ander in staat te verwoorden wat 
eigenlijk niet te verwoorden valt. In die zin is spreken over de kern van je leven 
eigenlijk al poëzie. Want het betreft een werkelijkheid die ‘als het ware’ onder de 
feitelijke werkelijkheid, de werkelijkheid van feiten en meetbare gegevens, verborgen 
ligt. Het is de werkelijkheid van de taal en van de ervaring die wij in taal uitdrukken 
en waarover wij via taal communiceren.  

Liefde bijvoorbeeld, wat is dat? Wetenschappelijk en analytisch kunnen we diverse 
voorstellen doen om liefde te omschrijven maar dekken deze beschrijvingen de 
lading? Mensen die uit ervaring weten wat liefde is beseffen maar al te goed dat 
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omschrijvingen maar een halve waarheid meedelen. En toch doen we een poging, 
ook in de taal van de poëzie. Het is mijn persoonlijke overtuiging dat de poëtische 
poging gevoelsmatig meer kans van slagen heeft om liefde te beschrijven dan de 
wetenschappelijke analyse. En wel omdat de poëzie gebruik maakt van de kracht om 
ervaringen op te roepen door ze te beschrijven. Poëzie kan performatief zijn: als 
iemand zegt “ik houd van jou” kan de aangesprokene reageren met een gevoel van 
liefde. De uitspraak doet iets, bewerkt iets. Ik geef toe het onderscheid tussen 
poëtische taal en wetenschappelijke taal is niet zo hard – er zijn veel raakvlakken net 
omdat beiden gevestigd zijn in de taal en afhankelijk zijn van die taal. Waar het mij 
vooral om gaat is dat ik helder kan maken dat poëzie voor mij een bron van inspiratie 
kan zijn omdat poëzie iets van de werkelijkheid die ik goddelijk noem of sacraal kan 
duiden. Die goddelijke of sacrale werkelijkheid maakt volgens mij deel uit van onze 
totale werkelijkheid. Ik heb hiervoor geen bewijzen, slechts vermoedens, maar die 
zijn voor mij al hard genoeg. Natuurbeleving, kunstbeleving en poëziebeleving zijn 
evocatief: zij roepen bij mij betekenis op die verwijst naar die goddelijke kant van de 
werkelijkheid. Je merkt het, het blijft een spel van verwijzingen, van semiotiek, van 
tekens met betekenis, van taalsprongen ook. Er is weinig vaste grond onder de 
voeten.  

Maar het feit dat wij bestaan, dat wij ons bewustzijn van de werkelijkheid waarin we 
leven, dat wij kunnen communiceren is voor mij vaste grond genoeg. Waar het 
uiteindelijk op aan komt is eigenlijk heel simpel. Er is een verschil tussen leven en 
dood. Er is een verschil tussen daden en woorden die leven bevorderen en die tot de 
dood leiden. Dat is niet alleen een kwestie van ethiek, het gaat veel dieper. Het gaat 
om leven en dood in relatie met onze medemensen, onze wereld waarin wij leven en 
ons zelf-verstaan. Abel Herzberg schrijft in Amor Fati dat er een verschil is tussen 
dingen die mogen en die niet mogen. Hij verwijst daarbij naar de interpretatie van de 
geboden uit de bijbel. Het opheffen van die grens is het begin van de ondergang van 
alle humaniteit. Dictaturen waarin individuen worden geofferd, vermoord en 
uitgeroeid, waarin volken worden afgeslacht hebben van dit onderscheid niets 
begrepen. Zij zaaien dood. Zij zijn de boodschappers van de hel, de boodschappers 
van de ondergang. Zij zullen zelf door die ondergang worden ingehaald. We zien het 
in de menselijke geschiedenis voortdurend gebeuren. 

Als het onderscheid tussen daden die tot leven en die tot dood leiden de basis is 
voor ons handelen en ons zelf-verstaan betekent dit dat wij een criterium in handen 
hebben, vaste grond onder de voeten, om onze daden gestalte te geven en te 
beoordelen. Het is de kracht van de bijbelse verhalen om dit handhaven van het 
onderscheid en het leven volgens de geboden exact samenvalt met het verlangen 
van God. God is gebod-geworden-woord-ten-leven. Dat is voor mij persoonlijk de 
kern van mijn geloven. Het woord van God krijgt gestalte in het gebod en in de 
uitvoering ervan: de daad. De daad bij het woord houden, in welke omstandigheid je 
ook komt te verkeren. Deze wilskracht is een kracht die uitstijgt boven het 
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alledaagse. Ze transcendeert ook de omstandigheden en de beleving van de 
omstandigheden. Soms is de prijs hoog. Volgt de dood omdat de ontkenners van het 
onderscheid tussen wat mag en wat niet mag, je van het leven beroven. Maar dan 
nog blijft het onderscheid van kracht en kan het volgende generaties inspireren tot 
nieuw handelen en spreken.  

Ik vermoed dat God vooral hierin te vinden is: in het volhouden van het onderscheid 
en het leven volgens deze geboden. De rest is aankleding, proza, poëzie om de 
hardheid en duisternis van de werkelijkheid te verlichten. Want sterk als de liefde is 
de dood. De dood is sterk, hij heerst op vele plekken en in elk leven. Liefde tot God is 
het houden van zijn geboden. Liefde van God tot ons is het spreken van dit levend 
woord om zijn gebod te onderhouden. Daar draait het om. God spreekt niet 
rechtstreeks uit de hemel, Hij grijpt niet in als een “deus exmachina”. Maar hij heeft in 
zijn woord, zijn Torah, richtingwijzers uitgezet. Zelf zullen we moeten lopen, 
geïnspireerd door zijn woord en door de verhalen die er verteld worden omtrent de 
gestalte van die woorden. Woorden die door velen in de geschiedenis in daden, 
grootste daden, zijn omgezet. Niet in het minst door Jezus van Nazareth, 
vleesgeworden woord van God. Met zijn leven en sterven is hij niet alleen voorbeeld 
voor ons, maar wijst hij ons ook duidelijk een manier van leven en een weg ten leven. 
Wij zullen zelf moeten wandelen, moeten zoeken, moeten ervaren, maar de wijze 
waarop hij een invulling gaf kan ons inspireren en aanmoedigen. Om vooral niet de 
moed te verliezen, om te blijven verlangen en te vechten om je vertrouwen te 
vertalen in je gedrag. “Wat heb je meer te verliezen, dan je leven? En toch zal die 
dag eens aanbreken.” Leef daarom het leven totdat die dag aanbreek en breng leven 
door je woorden en daden. 

John Hacking 2009 

Autonomously atheism? 

Can there be humanism only based on human autonomy? A moral and philosophical 
point of view without heteronomy? Autonomy means one who gives himself his one 
law. ´ “In moral and political philosophy, autonomy is often used as the basis for 
determining moral responsibility for one's actions.”  Heteronomy means the law given 1

to us from outside “A term applied by (the German philosopher Immanuel) Kant to 
those laws which are imposed on us from without, or the violence done to us by our 
passions, wants, or desires.”   About.com defines: “The concept of autonomy is 2

important in the philosophy of actions, especially moral actions. When an agent (one 
who acts) acts autonomously, it is because they act based upon internal drives, 
desires and values. On the other hand, when one acts heteronomously, he or she 
acts based upon external forces and obligations. The word itself is derived from the 
Greek terms for "self" (auto) and law"(nomos).  Britannica encyclopedia online 3

describes the theologian and philosopher Paul Tillich who spent many pages on the 
theme autonomy and heteronomy. “It appears as a major theme in his theological 
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work: the relation of heteronomy to autonomy and their possible synthesis in 
theonomy. Heteronomy (alien rule) is the cultural and spiritual condition when 
traditional norms and values become rigid, external demands threatening to destroy 
individual freedom. Autonomy (self-rule) is the inevitable and justified revolt against 
such oppression, which nevertheless entails the temptation to reject all norms and 
values. Theonomy (divine rule) envisions a situation in which norms and values 
express the convictions and commitments of free individuals in a free society. These 
three conditions Tillich saw as the basic dynamisms of both personal and social life.  4

Tillich describes a third point of view: theonomy. So also God can get a place in this 
position. Atheists will not accept this possibility. For them God is not necessary to 
explicate a moral position and act following this. But are they completely 
autonomous? Is there freedom also autonomous? I don’t think so. Every other 
individual is also autonomous in this view, so we have to handle it to live together and 
share the same room on this earth. Freedom means to talk with each other, to use 
common sense, to be pragmatic to arrange life together. If everyone is autonomous 
we have to deal with each other – this means that my freedom is not absolute. But 
there is a more specific fact that tells us that autonomy is relative. We have a body, 
we can become sick, and we die. Our autonomy is threaten by this heteronomy of 
sickness and death. Heteronomy settles in our own body. I’m not the master of my 
life. And this is an interesting point of view. Heteronomy is entering our life every 
minute. Not only  through the existence of other autonomous individuals, but 
especially because we have a body. “Every dictator will die” – that thought gives me 
very much comfort.  
Now back to atheism: what is atheism? It is the denial of the existence of God or the 
transcendental reality of a god in this universe. I image they can say: “We don’t need 
as human beings a god to live our lives, we don’t need a god to live like human 
beings in a humanistic way – so that we don’t behave as monsters…”” Alright. It is 
possible. God can be a human “construct”. But why do we construct this 
“constructs”? What is the benefit of it? And we do we this as long as mankind lives? 
Is it a desire, a longing in confrontation with death? Do we bodily need it? All our 
stories, biblical and others, tell a human story. God got human qualities. Moses 
Maimonides, a Jewish philosopher in the middle ages (1135-1204)described this 
already. He speaks of homonyms which we use as human beings to describe God 
and his actions. We have no other language so we have to do with it, but this doesn’t 
mean that we now know who and what God is. This is also the meaning of the 
command not to make a picture or statue of God, or to describe him in a human way. 
God retreats behind his given law. Nobody can see him, nobody get in close contact 
with him, also in biblical stories. All his actions and words in the mouth of the 
prophets are mediated by human language. Hear with your ears, that’s the first 
command, not seeing with your eyes. Believe goes through the ears. There is 
nothing to prove before our eyes! If you ask for God, I will tell you a story. Nothing 
less, nothing more. See (hear), what will happen. 
Do we need a god, a god who gives us his law, do we need this heteronomy because 
we fail in our autonomy to be the inventors of a significant life? Maybe yes, maybe 
no. Do we fail? And if we fail, is God than not a kind of, in German they called it: 
“Luckenbusser”, someone who filled the gaps? We can see it different: God as part of 
a transcendental reality cannot be proven in an empirical way. Also there are no 
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philosophical arguments that prove his existence. The word “existence” is wrong, 
because it refers to human beings and there self understanding. Has God existence, 
does God exist? Not in a human way, that’s for sure. But how in another way? We 
don’t know. For all the God-seekers I would say, stop seeking. Let yourself find. 
Empty yourself – make yourself free from the ambition to have contact with God. Do 
it the other way: put nothing between yourself and God – no expectations, no proves, 
no arguments. Maybe God will enter into your life as a kind of heteronomy, as the 
sound of a story from abroad, as a tale, as a song, as some kind of trust, as faith, as 
a poem. What I like at the biblical stories is the fact that the law, the Torah, is given 
by God and that his will is that we fulfill this law – nothing less, nothing more. We 
have to become holy like He is, that means, that we have to invest in our lives, in our 
relations with each other, as human beings, that we have put time apart, (that is the 
meaning of holy: putting apart), time we can use to make a better world of this world, 
time to study this law because it is not simple. To all the atheist I would like to say: do 
it in your way, I do it in my way – there is no opposite position – we are creatures 
living in one world (with or without a God) – we are all dying some time – so make 
the best of it.  

John Hacking 2009 

Eenheid 

Mystici spreken over ervaringen die eigenlijk niet in woorden zijn uit te drukken. De 
taal schiet tekort. Toch doen zij een poging. Waarom is hun zoveel gelegen aan die 
communicatie van dat onzegbare, onuitspreekbare moment van ervaring waarin zij 
iets van de goddelijke werkelijkheid hebben meegemaakt?  Misschien kunnen zij niet 
anders, misschien willen en moeten ze hun medemensen meedelen wat hen is 
overkomen.  Johannes van het Kruis verwerkt het in gedichten : En una noche 
oscura.. In een donkere nacht… of in het prachtige beschrijvende gedicht: Entreme, 
donde no supe…  Ik drong binnen, waar ik niet wist…   

Van  Johannes  van het  Kruis is bekend, en het heeft veel pennen losgemaakt, dat 
hij diverse keren een ervaring van de goddelijke aanwezigheid heeft gehad. Als je 
zijn gedichten leest kun je een vermoeden krijgen wat deze ervaring behelst. Je kunt 
het een ervaring van eenheid noemen, maar misschien is dat te zwak uitgedrukt. 
Spreken over eenheid doen we misschien teveel vanuit een idee dat wij gescheiden 
zijn van iets dat dieper ligt, iets dat ons misschien draagt, en  waar we op de een of 
andere wijze los van zijn geraakt. Eenheid die wij niet dagelijks meemaken 
veronderstelt misschien dat we leven in een vorm van verloren eenheid, of een 
onbekende eenheid, omdat onze ogen nog niet open zijn, of omdat wij vervreemd 
zijn. Wij zijn als het ware letterlijk afgescheiden. Misschien wel, bijbels gesproken, als 
effect van de verdrijving uit het paradijs, de hof van Eden. Wie zal het zeggen? 

Ik drong binnen, waar ik niet wist,  
en bevond me in een niet-weten,  
alle weten overstijgend.  
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Ik wist niet waarlangs ik inging,  
maar toen ik zag dat ik daar was,  
zonder dat ik wist waar ergens,  
kreeg ik zicht op grote dingen;  
toch uit ik niet wat ik zag;  
want ik bleef in een niet-weten,  
alle weten overstijgend.  

Zo schrijft Johannes van het Kruis. Een vorm van niet-weten. Dus met weten niet te 
beschrijven of rationeel te vatten. Als we het al niet kunnen weten, niet kunnen 
beschrijven, waarom zouden we ons er dan druk om maken? Maar als we dit te snel 
zouden beamen, en doorgaan met de dingen van de dag, dan zouden we 
waarschijnlijk het  kind met het badwater weggooien. Want ik vermoed dat onder al 
die pogingen om een vorm van spirituele eenheid te beschrijven in de verschillende 
religies een groot verlangen schuil gaat: het verlangen naar verbondenheid met God, 
met het goddelijke. Broeder Malachias, abt van het klooster van de trappisten te Pey 
Echt, de Abdij Lilbosch, spreekt over een puntig verlangen naar God. Dat verlangen 
wil de monnik ervaren en cultiveren, verdiepen en zijn leven eraan wijden. Dat doet 
hij voor een groot deel “monos” , alleen.  Samen met zijn medebroeders aan de hand 
van de regel van Benedictus, maar ook voor een groot deel op een eigen persoonlijk 
gekleurde wijze. De grootste angst voor broeder Malachias, zo vertelde hij aan ons, 
toen wij tijdens het abdijweekend met hem spraken, is dan ook dat zijn verlangen niet 
sterk genoeg is, of niet diep genoeg gaat. Vandaar dat de monniken  proberen de 
afleidingen van de wereld zoveel mogelijk te mijden om zich met alle kracht en inzet 
te richten op God.  

Vrede en vroomheid ging ze aan,  
deze zeer volkomen kennis,  
in de diepste eenzaamheid  
zonder middel aangeworven;  
en het was iets zo verborgens,  
dat ik er slechts van kan staam'len,  
alle weten overstijgend.  

Zó zeer was ik opgetogen,  
zo verdiept en zo van zinnen,  
dat mijn zelfbesef ontledigd  
achterbleef van alle ervaren  
en de geest verrijkt werd met een  
door-niet-te-verstaan begrijpen,  
alle weten Overstijgend.  

Johannes van het Kruis vat dit proces in zijn gedicht goed samen. Meester als hij is, 
van de pen, dichter in optima forma, brengt hij onder woorden wat zich in zijn 
binnenste heeft afgespeeld. Hier zit misschien dan ook de kern: het gaat  niet om 
een ervaring van eenheid buiten jou, in de wereld, maar het is een ervaring van 
eenheid in jou, in jouw beleving van de werkelijkheid. En jouw ervaring vindt altijd 
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plaats vanuit een perspectief. Misschien is de eenheids-ervaring wel even het 
loslaten van het perspectief – de bril word je als het ware afgenomen en je mag 
meemaken dat je deel bent van een groter geheel omdat de details, waar je anders 
zo op gefocust bent, alles wat met je ego te maken heeft, even uit het zicht 
verdwijnen.  

Wie daartoe geraakt - ja waarlijk –  
houdt zichzelf niet meer in handen;  
wat tot dan hij heeft geweten  
komt hem voor als zeer onedel;  
en zo machtig groeit zijn kennis,  
dat hij blijft in een niet-weten,  
alle weten Overstijgend.  

Stijgt men hoger, des te minder  
kan men er begrip van krijgen,  
wat het is: die duist're wolkzuil 
die de donk're nacht verheldert;  
wie eens van dit weten weet had,  
blijft dan ook in een niet-weten,  
alle weten Overstijgend.  

De duistere wolk roept herinneringen op aan de wolk bij Mozes, in het boek Exodus. 
God die in een wolk met Mozes praat – op die wijze aanwezig is. Geen wetenschap, 
geen onderzoek, geen manipulatie via technieken kan dit bewerkstelligen want het is 
een kwestie van genade, van mogen ervaren, een geschenk uit de hemel. Johannes 
van het Kruis noemt het een stijgen, een opstijgen. Het lijkt alsof er een weg wordt 
afgelegd. Een eenzame weg, buiten zinnen, een weg waarin de zintuigen een andere 
rol spelen, zo lijkt het wel. Maar als je dit gedicht goed leest weet je het niet meer. 
Hoe heeft dit plaats kunnen vinden, Johannes van het Kruis weet het zelf niet. Staan 
blijft als een terugkerend refrein dat het een weten overstijgen is. Daar zit je dan met 
je goede bedoelingen, met je intenties om dit ook een keer mee te maken, om eens 
en vooral dat gevoel van eenheid, of het gevoel van verlichting te ervaren. Ik merk 
het wel eens in een gesprek met studenten die mediteren; sommigen aangeraakt 
door de verhalen uit het (zen)boeddhisme hebben een doel: Satori, verlichting. Maar 
dat is ook met mediteren, hoe hard je ook je best doet, niet te verwezenlijken als een 
gevolg van je inzet. Je kunt het gewoon niet forceren, niet afdwingen, niet 
veroorzaken. Je kunt de omstandigheden ook niet zo aanpassen dat het moet 
plaatsvinden. 

En dit niet-wetende weten  
is van een zo hoog vermogen,  
dat de wijzen met hun denkkracht  
het nooit kunnen overtreffen;  
nooit bereikt hun weten dit  
door-niet-te-verstaan begrijpen,  
alle weten Overstijgend.  
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Van zo hoge uitnemendheid ook  
is dit allerhoogste weten,  
dat er wetenschap noch geestkracht  
is, die dit bewerken kan;  
wie zichzelf ertoe kan brengen  
door-niet-te-verstaan te weten,  
zal steeds meer hierin doordringen.  

En als 't u belieft te horen:  
d'aard van deze hoge kennis  
is een allerhoogst besef  
van het Wezen van de Godheid;  
't is het werk van haar erbarmen  
als Zij alle weten in dit  
niet-weten doet overstijgen. 

Johannes van het Kruis is eigenlijk ondanks alle niet weten resoluut:  deze vorm van 
kennis, deze vorm van ervaring is een ontmoeting met God, het wezen van de 
Godheid. Een geschenk van God aan jou waardoor je iets van die goddelijke 
werkelijkheid mag ervaren. Maar hoe moet dat dan nou?  
Wanneer mogen wij dat cadeautje ontvangen? Komt er ooit een moment waarop we 
het zullen krijgen? God zal het weten. Dat ligt niet in onze macht. Maar misschien 
helpt het als wij ons verlangen gaan cultiveren: gaan ontdekken dat er ook in ons 
zulk verlangen leeft, kan leven en mag leven. Een verlangen naar God, een 
verlangen naar een kennismaking met de goddelijke dimensie van onze 
werkelijkheid. Hoe dat moet? Nou heel eenvoudig: ga bij jezelf maar eens na wat de 
kracht is waaruit je leeft. Ben jij de oorzaak daarvan? Sta je aan het roer, deel jij de 
energie uit, bepaal jij hoelang je leeft, dat je leeft, en hoe je gezondheid ervoor staat? 
Kortom er speelt, werkt, leeft een levenskracht in jou waarvan jij niet de oorzaak 
bent. Voor een gelovige is dat duidelijk:  God werkt in mij. Voor een niet-gelovige is 
dat misschien “gewoon” het leven. Maar wat is het leven, wat is verlangen in diepste 
wezen? Het is met al onze kennis niet echt goed te verklaren. Ik houd het maar op 
goddelijke kracht, goddelijke inspiratie, goddelijke geestkracht die ons bezielt, die 
ons in leven houdt en die in de vorm van verlangen terugverlangt naar zichzelf. God 
verlangt in de vorm van verlangen in ons naar zichzelf. Het verlangen is goddelijk, 
het verlangen maakt ons wakker om mee te verlangen. Het verlangen doet onze 
weerstand smelten, veegt onze argumenten van tafel. Johannes van het Kruis  heeft 
dit prachtig beschreven, ook in andere teksten. Misschien een argument om hem 
eens verder te bestuderen. 

John Hacking 2010 

God ont-moeten 

De mens is niet alleen een vat vol tegenstrijdigheden, hij is ook een vat waardoor hij 
ontvankelijk kan zijn - een soort kelk of beker - waarin hij iets kan bevatten, zoals een 
kelk de wijn kan vasthouden. In een gesprek met de abt van het trappistenklooster 
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van de Abdij Lilbosch, waar ik afgelopen weekend met studenten op bezoek was om 
een klein stukje van het leven in een abdij te delen kwam het volgende naar voren. 
Hij vertelde over een openhouden van een leegte in jezelf, een leegte die je niet 
moet willen opvullen met wereldse, lichamelijke of andere genoegens. Ieder mens is 
in zekere zin eenzaam, een eenzaamheid die niet is te ontkennen of te negeren. Op 
een bepaald moment in je leven kun je daar achter komen. Het is een eenzaamheid 
die in feite bestaat uit het feit dat je als mens nooit samenvalt met een ander, hoe 
graag je misschien ook soms zou willen versmelten om een einde te maken aan dat 
gevoel van eenzaamheid. Ieder mens sterft alleen, dat is de sterkste indicatie en het 
krachtigste argument in de bewijsvoering dat iedereen eenzaam is in het diepst van 
zijn wezen. Dat is een existentiële eenzaamheid die een goede relatie niet in de weg 
hoeft te staan, het is een soort ontologisch gegeven op basis van je lichamelijkheid.  
Ken uzelf, ken uw eigen wezen, ken uw diepste wezen, ken uw eenzaamheid en 
accepteer wie je bent. Dat laatste is volgens de abt misschien wel het meest moeilijk 
omdat we geneigd zijn ons ego op te hemelen, ons ego te tonen en van anderen te 
verwachten dat die ons ego een beetje kietelen en strelen. Hoeveel acties en 
handelingen zijn niet gericht op ego-vergroting in onze maatschappij? Dan kunnen 
we ons voor even lekker voelen, gevleid, “King of the world”.  

Maar God doet geen zaken met ego’s, noch met opgeklopte zelven, of zich beter 
voordoende ikjes. Volgens de abt treedt God je pas tegemoet als je ontledigd bent 
van alle ego(ismen). Dat is natuurlijk een onmogelijke opgave want het ego zit diep in 
je verworteld. Ik zou het willen vergelijken met een paardebloem. Ook deze heeft 
diepe wortels. Ze verspreid zich zelf over de wereld doordat de wind de zaden verder 
brengt. Ijdelheid der ijdelheden? Het ego als paardebloem toont zich in verschillende 
gedaantes. Velden met bloemen zijn eerst groen, dan geel en dan wit van de 
pluisjes. Het ego is nooit helemaal van het toneel verdwenen want het ego zit aan 
het lichaam vastgeklonken zoals het zelf aan de psyche. Maar je kunt als individu wel 
steeds verder graven en de macht van het ego relativeren en inperken, dat wil 
zeggen je bewust zijn van de ijdele genoegens en verlangens van dit ego. En dat is 
het meest belangrijke, beseffen dat er diep in dit ego, of misschien wel op een 
andere plek, een brandend verlangen smeult, een diep gat, een kloof, een “rupture” 
in het Frans, een schrijnende wonde, zou Johannes van het Kruis zeggen, die je 
voortdurend eraan herinnert dat er meer is dan de wereld, meer dan het ego en meer 
dan de vervulling van kortstondige verlangens.  

Dit schrijnend bewustzijn van een open gat in je leven, deze leegte, die moet je 
koesteren, openhouden, vers houden want dan kan het gebeuren dat God deze 
leegte wil opvullen. God ont-moeten wordt mogelijk precies binnen deze leegte. Het 
is een ont-moeten, het moeten ontbreekt volledig, het is genade, ontvangen, zonder 
dat je daar zelf een aandeel in hebt. Jij bent de kelk waarin God zijn liefdeswijn 
schenkt. Jij wordt volgestort met God,met Geest, met inspiratie, met liefde. Hoe dat 
voelt? Ik weet het niet want ik ben nog nooit zo leeg geweest. Maar schrijvers uit de 
mystieke traditie getuigen ervan. In het weekend kwam ik vroeg in de ochtend na het 
nachtofficie tot het besef dat je al beschouwend, dus niet mediterend (overwegend), 
maar contemplatief, dat wil zeggen je zo inlevend dat je getransformeerd kunt 
worden, dat ik ook een kelk, een beker kan zijn en dat in feite ook ben als ik steeds 
meer leeg kan worden. Of met andere woorden, wil laten gebeuren, wil ontvangen, 

!  44



wil aannemen wat er op mijn pad komt zonder dat ik me wil afschermen, 
beschermen, zonder dat ik me al ongerust maak hoe ik daar nou weer mee om moet 
gaan. De dingen in het leven komen op je af, maar ben je er klaar voor om ze te 
ontvangen? Durf je de houding van willen bepalen en besturen af te leggen. Durf je 
toe te geven dat het najagen van genoegens en het vervullen van verlangens je 
diepste wezen niet vervullen en ook de diepste leegte niet opvullen? Durf je de 
leegte in jezelf vast te houden, open te houden, te koesteren, ook al doet het soms 
pijn? De monniken proberen zich daarom af te zonderen van de wereld om zich niet 
te laten verleiden door de genoegens van de wereld, door zich niet te laten afleiden 
en door zich volledig te concentreren om hun leegte die diep van binnen gevoeld 
wordt. Een leegte die eerder aan een woestijn, een donkere nacht, een pelgrimstocht 
zonder einde doet denken dan aan een abstract vacuüm. 

In de iconografie wordt de apostel Johannes afgebeeld met een kelk en een slang in 
de buurt. Die ochtend ging mij een licht op: deze naamgenoot maakt zichtbaar dat 
het niet alleen om de kelk gaat die herinnert aan de laatste maaltijd van Jezus, niet 
alleen aan de kelk die Jezus moest drinken, ondergaan, zijn lijden en dood, niet 
alleen de kelk van de eucharistie, maar aan het feit dat wij zelf kelk kunnen zijn om te 
ontvangen, waarin wijn, bloed, liefde worden uitgegoten en waarmee wij vervuld 
worden. Vervulling, is niet opvulling, is tot ons diepste wezen geraken, worden wie 
we zijn, waarvoor we door God bedoeld zijn. Kelk zijn is dus leeg zijn, leeg worden, 
ons leven nemen zoals het komt. Wie weet kan op een dag een tijd, een moment, 
een ogenblik plaatsvinden waarin het ongelooflijke kan gebeuren: God ont-moeten. 
Wie weet. Wie weet.  

John Hacking  2011 

De tijd is rijp 

Tijd en levenstijd, het blijft een mysterie als wij er greep op proberen te krijgen. Zeker 
als we de tijd willen gebruiken om onze doelen te verwezenlijken. De tijd als tijd zelf, 
is ongrijpbaar, onttrekt zich aan onze greep, onze poging om te sturen. Joke 
Hermsen citeert de kerkvader Augustinus in haar boek “Stil de tijd” om iets over deze 
ongrijpbare tijd te zeggen. Zij verwijst naar het Griekse begrip “Scholè”, waar ons 
woord school en werkwoord scholing vanaf zijn geleid. Scholè betekent 
oorspronkelijk ‘rust, vrije tijd’. Dus iets heel anders als wat wij er tegenwoordig onder 
verstaan. Volgens haar wijst Augustinus op het feit dat “de ware tijdmaat zich in 
onszelf bevindt, als een vorm van uitbreiding van de eigen ziel.” Het meten van de 
tijd is dus een meten van de ziel. Maar valt er wel iets te meten op deze wijze? Zeker 
nu wij in een tijd van (exact) meten en analyseren leven? Of is dit meten eerder een 
onderdeel in een narratief proces? En maakt de ziel ook deel uit hiervan? Is de ziel 
dus een narratief construct? Is het daarom dat wij haar aanwezigheid nog nooit 
empirisch hebben kunnen aantonen?  

Tijd en ziel als dimensies van betekenisgeving kunnen dus een rol in ons leven 
spelen zonder dat wij de nodige bewijskracht kunnen aanvoeren voor beider bestaan 
vanuit de exacte wetenschappen. Dat de tijd bestaat, beter gezegd dat wij 
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onderworpen zijn aan processen die zich in de tijd afspelen, merken wij direct aan 
ons lichaam. Wij worden geboren, groeien, worden ouder en wij gaan dood. Begin en 
einde proces. Een proces in de tijd, van de tijd. Wij vertalen dat narratief in een 
diachrone en synchrone beleving van de tijd – neergelegd bijvoorbeeld in een 
vertelling. Maar het is altijd achteraf, ook de vertelling komt achteraf. Wat betekent 
het voor de opvatting over de tijd dat narrativiteit een voorwaarde vormt voor of de 
basis is van de beleving van de tijd? Dat tijd voor ons als wezens die betekenis 
geven en betekenis ervaren enkel voorkomt in een vertelling, een verslag, een 
rapport wat in feite allemaal hetzelfde is. Als dieren niet narratief zijn ingesteld is er 
voor hen ook geen tijdsbeleving en geen hier en nu, geen morgen en geen gisteren. 
Hier en nu voor mensen is een narratief moment dat altijd al te laat komt. Misschien 
is het fenomeen “verlichting” wel een vorm van samenvallen met dit hier en nu, een 
moment waarin het narratief proces is stilgezet – waarin betekenis het stoppen is van 
de innerlijke dialoog. Wie weet?  

De ervaring van verlichting staat daarom op gespannen voet met de narratieve 
structuur van de taal omdat de taal achteraf komt en niet het moment kan benoemen. 
De taal is bemiddelaar en bemiddelt, maar het hier en nu onttrekt zich net als de tijd 
hieraan. De taal geeft altijd een terugblik. De Japanse Koan probeert via een 
‘techniek’ in het Zen-Boeddhisme het denken te laten verzanden in een doodlopende 
steeg. Met de taal, met de opeenvolging van betekenissen, met de innerlijke dialoog 
kom je er niet. Dus dat is de verkeerde weg, maar dat ervaren, dat meemaken is 
meestal een moeizaam en slopend proces dat weinigen is gegeven.  

Wat echter te doen met ervaringen zoals deze van de “verlichting” die als het ware 
buiten de narratieve structuur van de taal kunnen plaatsvinden? Worden ze daarom 
niet waargenomen of is de waarneming ervan ongearticuleerd en narratief 
onmogelijk? Wat te zeggen over ervaringen in het lichaam die buiten de narratieve 
structuur van de taal plaatsvinden: het sterven zelf, de dood? En dringt uiteindelijk de 
taal zoals Lyotard vermoedt, ons niet een vorm van dichotome structuur op zoals 
“goed en fout”, “waar en vals”? Om op deze wijze de te ervaren werkelijkheid een 
plaats te geven in ons denken en in onze taal? Of ligt het niet aan het narratieve 
karakter van de taal maar aan iets anders wat ons in dergelijke dichotome schema’s 
doet denken en handelen? 

Tijd ervaren wij als het ware in ons lichaam in het groeien en ouder worden. 
Narrativiteit ondergaan wij en zetten wij in als methode, als middel om ons 
zelfverstaan een basis te geven. Maar wat is narrativiteit ten diepste? Heeft het een 
fysiologische oorzaak, is het ook in ons lichamelijk existeren verankerd? In het 
lichaam via keel, tong, spraakorgaan? Zou een nadere bestudering van het lichaam 
via hersenonderzoek hier antwoord op kunnen geven? Dat het vanuit de hersenen 
mede aangestuurd wordt, weten we al, maar ook waarom dat zo gebeurt en waarom 
de mens zich heeft ontwikkeld tot een talig wezen? Waarom de tijd uiteindelijk een 
mens als mens heeft opgeleverd? Is de tijd rijp geworden in de mens? Vanuit 
religieus standpunt is hiervoor iets te zeggen. God die mens wordt in het 
christendom, een hoogtepunt in een ontwikkeling, een eindpunt van een schepping. 
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Maar dat blijft toch als het ware hypothese, een opgelegde, eroverheen gelegde 
verklaring die weliswaar een duiding biedt maar die het niveau van de narrativiteit 
niet overstijgt en schatplichtig blijft aan dezelfde taal. Als de ziel en de tijd enkel in 
narratieve structuren zijn te vatten, dan ook het religieus verwoorden en het religieus 
bewustzijn. Het is een rijpheid onder voorbehoud. Ook voor de tijd. 

John Hacking 2012 

Licht verspreiden 

Uitgedaagd door de theoloog Erik Borgman kwamen de studentenpastores 
donderdag 22 november j.l.  bijeen op een studiedag om daar na te denken over de 
vraag “Wat is het goud dat wij in handen hebben door ons werk als 
studentenpastor?” Borgman had die vraag al eens eerder gesteld op een conferentie 
in het voorjaar. Hij is van mening dat ons werk als studentenpastor kansen en 
mogelijkheden biedt die anderen niet hebben omdat wij werken met jonge mensen. 
Ervaringen die wij in ons werk opdoen kunnen we ook inzetten om onze stem te laten 
horen in het maatschappelijk debat waar de kerken momenteel veelal afwezig zijn. 
De generatie die nu wordt klaargestoomd voor de toekomst heeft een boodschap, ze 
heeft iets te melden ook voor de professionals die vanuit kerk en universiteit zijn 
aangesteld om deze groep te begeleiden in de vorm van het studentenpastoraat.  En 
deze professionals kunnen hun ervaringen met jongeren weer terugkoppelen naar 
hun eigen (kerkelijke) achterban. Het nadenken over deze vraag kreeg in de 
middagsessie een creatief vervolg. Een groep ging aan de slag met het schrijven van 
een tekst, de andere groep werd uitgenodigd eerst aan elkaar te vertellen wat hij of 
zij de laatste tijd had meegemaakt in relatie tot ervaringen met een gouden randje 
om vervolgens met  pastelkrijt dit verhaal uit te beelden.  

Dat bracht mij ertoe te vertellen over het pelgrimsweekend van de week daarvoor. 
Met zes vrouwelijke studenten ging ik op weg naar Kevelaer, een oud en bekend 
pelgrimsoord in Duitsland waar vooral Maria centraal staat. We gingen op zaterdag 
met de bus naar Wellerslooi om vandaar ongeveer 12 km te lopen naar onze 
bestemming. De dag daarna zouden we via een andere route weer teruglopen 
richting Bergen. Nadenkend over het goud in onze handen als studentenpastor 
kwam ik tot het volgende beeld:  een van de studenten was zichtbaar geraakt toen zij 
een kaars had opgestoken buiten tegen de muur van de Kaarsenkerk. Daar branden 
altijd veel kaarsen en de muur is zwartgeblakerd van al dat roet. De dag daarna 
vroeg ik haar wat het met haar had gedaan. Zij vertelde dat zij onder de indruk was 
van al die kaarsen en al die verlangens van de mensen die deze kaarsen hadden 
aangestoken. Daarmee maakte zij voor mij in één beeld zichtbaar hoe het goddelijk 
licht als het ware, metaforisch gesproken, hier onder ons verspreidt wordt. Ik zag het 
Rijk Gods een klein beetje groeien, zichtbaar gemaakt in het witte licht van de 
kaarsen. Wit dat ook terugkomt in de kleine Pieta boven aan de muur: de moeder der 
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smarten die weent om haar zoon, met op de achtergrond de st-Jakob-schelp, 
symbool van de pelgrims. Dat heb ik uitgebeeld in een tekening: die verspreiding van 
licht, licht in een donkere wereld, een donkere nacht.  

Voor mij is deze verbeelding een signaal, een teken met symbolische kracht: want ze 
verwijst naar de aanwezigheid van het sacrale, de aanwezigheid van het goddelijke 
hier in onze wereld. We zien het niet met onze ogen, het is geen empirisch feit, maar 
toch is het aanwezig, tastbaar, voelbaar in dit symbool, deze verwijzing. Het is een 
verbeelding van al het menselijk verlangen, het menselijke lijden, het menselijk 
streven. Het licht kan ons dragen, het licht kan ons verlichten omdat de bron ervan 
raakt aan het goddelijk licht dat in mij, in elk mens en in deze wereld, onze wereld, 
werkzaam is.  Zou dat niet zo zijn, dan zou er voor mijn gevoel niets anders 
overblijven dan een koud, levenloos en vijandig heelal. Is God daarmee veroordeeld 
tot een existentie op aarde en enkel en alleen voor de mensen? Daarover kan ik 
geen uitspraak doen- dat ga ik onderzoeken tijdens mijn volgende sabbatical dat zal 
gaan over ‘God in de Kosmos’. Dat is dan deel drie van het drieluik dat al bestaat uit 
‘God in het landschap’ en ‘God in het lichaam’   

John Hacking  2012 

Mensbeeld, zelfbeeld, godsbeeld 

Op naar een nieuwe theologie 

Ons mensbeeld, zelfbeeld en ons godsbeeld is gekleurd. Gekleurd door de context 
waarin wij leven. Ons zelfbeeld is eeuwenlang gebaseerd geweest op een 
zelfverstaan als autonome grootheid waarvan onze ratio de kern vormt. Met onze 
ratio bakenen wij de grenzen van ons zelf af en hebben wij eeuwenlang de grenzen 
bepaald van onze werkzaamheid als subject. Wij verstaan onszelf als autonoom 
subject met een zekere mate van autotarkie en autocratie, misschien niet in de 
materiële en fysieke lichamelijke zin (we moeten tenslotte eten) maar wel in de 
geestelijke zin. De ratio vormt daarvoor ons houvast en is ons uitgangspunt. De 
werkzaamheid van de ratio wordt gekleurd door de wijze waarop wij de werkelijkheid 
om ons heen waarnemen. Die wijze van waarnemen is ook en vooral lichamelijk. 
Zonder zintuigen nemen wij nauwelijks waar. De ratio ‘an sich’ zonder lichaam is dan 
ook vanuit menselijk standpunt onvoorstelbaar ondanks het feit dat sommige 
filosofen wel een dergelijke poging hebben ondernomen. Het hebben van een 
zelfbeeld dat gebaseerd is op rationeel zelfverstaan veronderstelt een vorm van 
zelfbewustzijn. Dat is bewustzijn dat weet dat het er is en dat het werkzaam is. Geen 
vrij zwevend bewustzijn, maar gekoppeld bewustzijn aan een lichaam en een aan 
een zelf.  

Ons zelfbeeld vormt ook de basis voor ons mensbeeld, het beeld dat wij hebben van 
de species mens en van de mens als moreel en maatschappelijk ingebed wezen. 
Onze autonomie is in dit licht altijd een beperkte autonomie geweest in relatie met de 
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autonomieën van andere subjecten. De heteronomie (van de ander) begrenst onze 
autonomie. Daarmee moeten we instemmen als we niet alleen op de wereld willen 
leven. Ons beeld van de mens heeft een zekere mate van normativiteit die tot 
uitdrukking komt in de verwachting hoe wij als mensen moeten zijn en hoe wij ons 
moeten gedragen. Het feit van de heteronomie en de erkenning daarvan in onze 
maatschappelijke context bepaalt mede de wijze waarop wij onze samenleving 
gestalte geven. Met de heteronomie is ook ons godsbeeld op de kaart gezet want 
God (of wat daar voor door gaat) is de werkelijkheid die vanuit de mens gezien 
absoluut heteronoom is. Vanuit die positie doet hij (of de goddelijke werkelijkheid) 
een appèl op ons als mens om in onze menselijke context bepaalde gedragingen ten 
uitvoer te brengen. Het feit dat religies bestaan en dat mensen in een of andere God 
geloven betekent dat hun autonomie ingeperkt wordt door deze heteronomie van 
gene zijde; of met andere woorden zij laten zich inperken omdat ze van mening zijn 
dat deze nieuwe structuur van inperking zinvol is.  

Nou zitten wij echter met een levensgroot probleem. Ons godsbeeld is niet alleen 
gekleurd door de context waarin we leven (beelden verschuiven, krijgen nieuwe 
ladingen, veranderen van accent en soms van inhoud) maar ook door de bronnen of 
de traditie waar ze uit stammen. De bijbelse godsbeelden zijn oud. Ze zijn vaak 
gekenmerkt door het optreden in een sociale context die de onze niet meer is. 
Beeldtaal, regelgeving, woordgebruik en werkzaamheid van begrippen uit die tijd zijn 
verschoven, veranderd, vernieuwd of hebben afgedaan. God als herder, de leerling 
als (mensen)visser, Jezus als messias, het zijn allemaal inkleuringen die vanuit de 
huidige context vragen kunnen oproepen. Met de huidige context bedoel ik dan de 
nieuwe technologische ontwikkelingen op het gebied van de wetenschap (biologie/
natuurwetenschap), de communicatie en de economie en tal van andere terreinen 
waar een tijdgenoot van Mozes, Jezus of Boeddha zich absoluut geen voorstelling 
van kan maken. Wij leven in een nieuwe en vernieuwde wereld, en ik vermoed dat 
ons zelfbeeld en onze reflecties over subjectiviteit, autonomie en sociale relaties 
hierdoor in grote mate gekleurd zijn. Een theologie, een spreken over God en de 
mens, dat blijft steken in de werkelijkheid van de traditioneel overgeleverde teksten 
en geschriften, vooral ook een boekenwijsheid, en die vanuit deze traditie probeert 
aan te sluiten bij de moderne ontwikkelingen zou wel eens goed de plank mis kunnen 
slaan. Misschien heeft die theologie al lang de aansluiting verloren en voeren de 
theologen slechts een achterhoedegevecht zolang hun aanstelling aan de 
universiteiten nog duurt. Kortom een theologie die er niet in slaagt om midden in 
deze tijd te staan, geconfronteerd met de vragen over de toekomst van de aarde en 
de mensheid, gezien vanuit de technologische mogelijkheden die in toenemende 
mate groeien, die theologie doet er al snel niet meer toe. Ze wordt een relict uit het 
verleden, een verzameling wikipedia-artikelen en meer niet.  

Is er dan een uitweg, zijn er voor de theologie nieuwe kansen, nieuwe 
mogelijkheden? Is het spreken over God, de mens en het zelf toe aan een nieuwe 
input? Een bijdrage die niet meer enkel berust op oude overgeleverde beelden, 
filosofische reflecties over het autonome subject en de rol van de ratio als 
kerngegeven? Kortom een filosofie en theologie die de moderne tijd serieus nemen. 
Daarbij hoort mijns inziens ten eerste het serieus nemen van de menselijke 
lichamelijkheid en de condities waarin de mens verkeert als lichaam, dus ook zijn 
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sterfelijkheid, zijn contingentie. Levenstijd is een schaars goed vanuit menselijk 
standpunt. Als dit schaars goed, of gezien als schaars middel, nu ook eens in het 
economisch discours zou worden meegenomen om de kwaliteit van leven te 
bevorderen als economische grootheid, als doel, dan zou er maatschappelijk gezien 
een nieuwe economie kunnen worden ontworpen waarin de mens zelf doel wordt. 
Niet een heilstaat, niet een utopisch land waar elk “verkeerd verlangen” zoals 
hebzucht zou zijn uitgebannen en waar het heil op ieder wacht, als, als, als...Nee, 
een economie gericht op kwaliteit van leven en een economie die daarin 
groeipotentieel mobiliseert en waarmaakt. Dit is een tamelijk eenvoudige conclusie 
gebaseerd op het feit dat ons leven kostbaar is en dat de tijd die ons rest de moeite 
waard is om er wat van te maken. Onze sterfelijkheid en onze lichamelijkheid wordt 
zo in een mensbeeld echt verdisconteerd.  

Utopieën schetsen, niet-plaatsen, is niet zo moeilijk maar ze getuigen meestal van 
weinig realiteitszin. Als subject is onze autonomie relatief en zijn we in de moderne 
tijd vooral onderdeel van diverse netwerken en verbanden. Michel Foucault noemt 
dat een van de voornaamste kenmerken van onze tijd: onze verbondenheid in talloze 
relaties en netwerken, organisaties en constellaties. Voortdurend zijn wij in contact 
met en wij zijn product van al die contacten en ervaringen, van die 
doorgangssituaties (heterotopieën, plekken waar we in onze ontwikkeling doorheen 
gaan). Het zelf dat gebonden is aan het lichaam en er als het ware metaforisch in 
woont als een soort van zelf-plaats (het zelf is gelokaliseerd in het lichaam, een auto-
topie) wordt in de moderne tijd door al die contacten uitgebreid, als het ware 
uitgespreid over deze relaties en netwerken. De virtuele werkelijkheid op internet van 
de subjectieve vormen van identiteit maken dit zichtbaar. Het zelf is een nu een 
globaal zelf aan het worden, overal aanwezig, overal oproepbaar, overal traceerbaar. 
Het zelf kan zich niet meer verstoppen. Het zal worden gevonden en het wordt 
gevonden. Toenemende technische mogelijkheden van detectie ook lichamelijk 
versterken dit proces alleen maar.  

Spreken over een beperkte autonomie gebaseerd op rationeel zelfverstaan schiet 
dus eigenlijk al te kort om het moderne verbonden subject te karakteriseren. Waren 
in de periodes hiervoor gezin, clan, familie, dorp, stad, vereniging, school, land de 
voornaamste verbanden, nu zijn deze opgerekt tot over de hele wereld (globaal) en 
in talloze lagen en situaties. Het zelf en het menselijk lichaam als auto-topos is een 
knooppunt geworden in tal van verbanden, een auto-nodus (van Latijn nodare), een 
knooppunt waar tal van gegevens doorheen gaan en dat deelneemt aan relaties met 
andere knooppunten. Een auto-nodus dat door de activiteit ervan ook gelezen kan 
worden en dat zichzelf blootgeeft. Knooppunt zijn bepaalt de nieuwe menselijke 
mogelijkheden en heeft gevolgen voor het mensbeeld. Voor het godsbeeld roept dit 
totaal nieuwe vragen op. Het was Karl Rahner die schreef dat of de moderne tijd 
gekleurd zou worden door een mystieke godsbeleving of er zou geen geloof meer 
zijn en dat zou het einde van de religie betekenen. Misschien heeft hij gelijk maar ik 
vermoed dat de mystieke dimensie zich wel eens op een heel ander vlak zal kunnen 
gaan afspelen: namelijk binnen de technologische  nieuwe context waarin het zelf 
terecht is gekomen: techniek die toppunt-ervaringen gaat veroorzaken, mystiek uit de 
computer en uit de pillendoos.  
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Verdwijnt God daarmee uit zicht om de mystiek ervaring een lichamelijk opgewekte 
en substituutervaring is geworden, een ervaring op bestelling zoals sommige 
neurowetenschappers schijnen te beweren? God en het godsbeeld vallen niet samen 
met de beschrijvingen die wij ervan geven. Zou dat wel zo zijn dan was er geen 
sprake van heteronomie. Omdat de goddelijke werkelijkheid in de kern heteronoom is 
kunnen wij vanuit onze autonomie, hoever die dan ook is opgerekt, deze 
werkelijkheid niet bevatten of verklaren. Dat is niet alleen een kwestie van geloof, 
van geloven, maar ook van ervaring, omdat ik lichamelijk beperkt ben, sterfelijk, en 
maar zeer ten dele autonoom en rationeel. Mijn sterfelijkheid drukt mij met de neus 
op het feit dat er naast mijn stukje autonomie ruimte is voor heteronomie van de kant 
van God. Of ik die ruimte neem, hem bezet met betekenissen, of de ruimte leeg laat 
en God als concept een overbodigheid vind, dat is een zaak die ieder zelf moet 
uitmaken. De theologie staat in ieder geval voor de opdracht de huidige tijd serieus te 
nemen wil zij zich niet voorgoed uit de markt prijzen die wetenschap heet.  

john hacking 2012 

n.a.v. alumnidag Radboud Universiteit Nijmegen - spraakmakende wetenschap 

Small is beautiful?  

Binnen de kerken is er een nieuwe beweging zichtbaar aan het worden.  Men streeft 
meer dan eerst naar “Small Communities”  waar mensen geregeld bij elkaar komen 
rond gebed, contemplatie en concrete actie op het terrein van diaconie en inzet voor 
de plaatselijke gemeenschap. Gemeenschappen in het klein als bouwstenen voor 
grotere verbanden in gemeentes en parochies. En zo weer als kleine cellen van een 
groter organisme – de wereldkerk of de grotere religieuze genootschappen. 
Bezinning en gebed, verdieping en schriftlezing, vieren en deelname aan 
gezamenlijke bijeenkomsten zowel liturgisch als maatschappelijk georiënteerd, zijn 
de kernactiviteiten van deze nieuwe gemeenschappen. Evangelisatie staat hoog in 
het vaandel, het goede nieuws verspreiden door eigen geloofwaardig optreden in het 
klein. Dat wil zeggen goed doen naar je buren toe, je naaste omgeving, de mensen 
die je misschien al kent en die vreemd zijn en op je pad komen. Het basisidee 
hieronder luidt : “je houdt het pas vol in deze wereld als er voldoende diepgang, 
voldoende zingeving ervaren wordt en als je dat met elkaar kunt delen waardoor je 
elkaar kunt bemoedigen, aanvuren en ondersteunen.” Het is in principe een 
eenvoudig concept. Het is ook een manier van leven en werken die op velerlei  
terrein kan worden toegepast. Je kunt ook aan andere contexten denken dan de 
christelijke, religieuze context. Maar dat is hier niet aan de orde omdat buiten de 
religieuze context gebed meestal geen plaats inneemt.  

Beleidsmakers binnen de officiële kerken zien in deze kleine gemeenschappen 
kansen voor de toekomst nu religie als massafenomeen voortdurend terrein heeft 
verloren. Buiten enkele uitzonderingen (die trouwens ook weer steunen op kleine 
groepen) is er van een religieuze massabeweging in het Westen nauwelijks sprake 
meer. Individualisering in de Westerse samenleving heeft veel mensen 
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teruggeworpen op zichzelf zodat zij het gevoel hebben het zelf helemaal te moeten 
uitzoeken. Instituties zijn soms verdacht, of nodigen niet uit om nader kennis te 
maken. Maar de hang naar verdieping, naar zingeving in het eigen leven en het 
delen van ervaringen blijft. Daar heeft ook het individualisme als basisstroming niets 
aan kunnen veranderen. Een individu staat niet op zichzelf en kan pas tot ontplooiing 
komen binnen een groter geheel. Was dat vroeger het gezin, de school, het werk, de 
kerk en de staat, nu is de kerk voor een deel uit dit rijtje weggevallen en is de staat 
ook niet meer vanzelfsprekend. Het doorgeven van (christelijke) waarden gebeurde 
vroeger vanzelfsprekend via het gezin, de school en de kerk. Maar als school en 
gezin nauwelijks nog deel uitmaken van een religieus netwerk vallen ook hier grote 
gaten in het doorgeven van de traditie en de christelijke waarden. In die situatie zijn 
we als Westerse maatschappij in Nederland al een aantal jaren beland. De kleine 
groepen die er nog zijn en die vast willen houden aan het evangelie in leven en 
werken, in de concrete werkelijkheid van alledag, zijn ruimschoots in de minderheid.  

Het streven naar een nieuwe beweging van onderop vanuit de kerken probeert deze 
tendens te keren. Maar er zit een gevaar aan deze dynamiek van nieuwe gelovigen, 
nieuwe betrokkenen bij het evangelie. Zij zelf vormen dat gevaar niet, maar dat kan 
komen van de instituties waarmee zij zich verbinden. Het is het gevaar van het oude 
denken, namelijk de waarheid in pacht te hebben, als enige te weten wat de juiste 
weg is voor de mensen. De valkuil ligt dus in kortzichtigheid en denken het gelijk aan 
je kant te hebben. De werkelijkheid is niet langer meer mono-causaal zoals dat 
misschien 100 jaar geleden leek te zijn: één verlosser als antwoord op alle vragen, 
een kerk als bindmiddel voor allen. “Jezus, die redt en bevrijdt, die zekerheid geeft 
en houvast, vaak het enige”zoals evangelische bewegingen soms proclameren alsof 
dat de vanzelfsprekendste zaak van de wereld is.  

De werkelijkheid is pluriform en de betekenissen passen zich hieraan aan. Er zijn 
meer lagen van zingeving, meer wegen naar Rome, meer duidingen mogelijk over 
het goddelijke, het sacrale, de religieuze werkelijkheid en ook de invulling van een 
christelijke weg in navolging van Jezus. De christelijke werkelijkheid is geen 
monistische waarheid maar pluriform. Dat blijkt al uit het aantal stromingen en de 
opvattingen van de aanhangers. Daarom werken wij in de Studentenkerk vanuit dit 
standpunt dat iedereen welkom is en dat niet van tevoren een vorm van 
geloofsbelijdenis, of van standpuntbepaling nodig is. Hier is de ruimte om te 
ontdekken, te zoeken, te vragen, je twijfels te uiten, je te verdiepen en te toetsen. Het 
einddoel staat niet bij voorbaat vast. Waar je uitkomt weet je niet als je aan je 
ontdekkingstocht begint. In de loop van de jaren zijn hier veel studenten 
binnengekomen die allemaal hun eigen weg hebben afgelegd. Sommigen kwamen 
tot de ontdekking dat geloven en religie iets voor hen was om mee verder te gaan. 
Enkelen kwamen zelfs in het klooster terecht. Andere ontdekten de waardevolheid 
van een religieuze overtuiging en kozen voor een andere houding ten aanzien van 
religie. Niet het vooroordeel waar ze soms mee binnenkwamen maar het accepteren 
dat er meer waarheden mogelijk zijn stond dan centraal. Een enkeling wisselde zelfs 
van religie door de overstap te maken naar een andere godsdienstige stroming.  
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In de Studentenkerk zou je kunnen spreken van een “small community” omdat de 
gemeenschap klein is en daarbij zich voortdurend vernieuwt. Dat is ook inherent aan 
de studentenpopulatie die aan wisselingen onderhevig is.  

Daarnaast is er een grotere groep ouderen die gebruik maken van de ruimtes en die 
op zondag hier samen vieren. Deze groep is meer constant maar op een andere 
wijze een “community” dan de studentenpopulatie. Er zijn wel dwarsverbanden. 
Studenten die deel hebben genomen aan activiteiten in een geloofsgroep, 
abdijweekend of pelgrimage raken soms ook geïnteresseerd in de wekelijkse liturgie 
op zondag. Anderen waren al betrokken op hun wijze via het wekelijkse Taizé-gebed 
of de getijdengebeden in advent en vasten.  Daarnaast is er een groeiende groep 
van studenten die betrokken zijn via de Engelstalige vieringen op zon- en 
feestdagen. Dat is een bijzondere groep omdat velen komen uit werelddelen waar 
andere gebruiken en gewoontes gelden dan in Nederland. Zij zijn vaak meer 
vertrouwd met de traditie zoals die hier eerder heeft gegolden. Maar dat is het mooie 
van het christelijk geloof dat nieuwe stromingen en de traditionele groepen elkaar 
kunnen aanvullen, vernieuwen. Ze kunnen en mogen naast elkaar bestaan en 
hetzelfde gebouw delen. Beiden kan: je geloof belijden op een meer traditionele en 
meer moderne wijze. Modern betekent in dit licht niet beter of moreel hoogstaander. 
Modern en traditioneel zijn kwalificaties die in dit licht niet als een oordeel worden 
gehanteerd maar als twee mogelijke wegen van het zelfde. Het zijn twee kanten van 
een pluriforme werkelijkheid.  

Eind vorige eeuw, jaren na de oproep van Vaticanum II om de ramen te openen en 
de kerk bij de tijd te brengen kwam veel nadruk te leggen op de viering van de 
liturgie en eucharistie in het bijzonder. Het priesterschap en de eucharistie als 
steunpilaren om de uitdaging van de moderne tijd te weerstaan en de gelovigen aan 
zich te binden. Maar de geschiedenis heeft tot nu toe geleerd dat deze beweging nog 
niet zoveel vruchten heeft opgeleverd. Veel mensen, teleurgesteld in de RK-kerk 
hebben haar verlaten. Niet zozeer vanwege modernistische opvattingen maar eerder 
omdat zij zich in de kou gelaten voelden. Voor hun persoonlijke problemen en 
vragen, opvattingen en gedachten was weinig aandacht vanuit de officiële kerk. Als 
eucharistie en liturgie centraal staat en de pastorale nood van mensen op plaats 
twee komt blijft dat niet zonder gevolgen. Ik heb dan ook sterk de indruk dat veel 
priesters zich verschuilen achter hun liturgische functie en maatschappelijk buiten 
spel staan omdat de wereld niet geïnteresseerd is in liturgie maar in betrokkenheid 
op haar eigen zaken. Waar blijft de kerk in onze maatschappij in de discussie over 
grote maatschappelijke problemen, zoals duurzame ontwikkeling, onderlinge 
verhoudingen, immigratiestromen, politieke hangijzers, maatschappelijk verantwoord 
ondernemen, en zo zijn er tal van voorbeelden te noemen. Wat blijft hangen in de 
publieke opinie zijn vaak restrictieve tendensen, verbod en afkeuring vanuit de 
kerken, maar positieve ondersteuning van ontwikkelingen? Je hoort er zelden van. 
Waarom zouden mensen nog een bijdrage leveren aan de kerk als ze er alleen maar 
liturgie voor terug krijgen? Hierin schuilt dus een groot gevaar voor de 
geloofwaardigheid van de kerken, en de nieuwe kleine bewegingen zouden dat tij 
moeten kunnen keren. Maar is die taak niet te groot, is het perspectief niet te ver 
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gesteld, zodat ook deze kleine groepen misschien later gedesillusioneerd zullen 
afhaken?  

John Hacking 2012 

Spraakmakend worden 

De eerste christenen maakten dankbaar gebruik van de faciliteiten die het Romeinse 
Rijk hen bood. Het wegennet was er een van, het ambtenarenapparaat en de 
Romeinse wetgeving waren andere mogelijkheden. De kerkelijke rechtspraak in de 
wat nu Rooms Katholieke kerk heet is grotendeels gebouwd op de fundamenten van 
het Romeinse recht. Kortom, de christen hebben meestal niet het wiel uitgevonden 
maar maakten er wel creatief gebruik van om hun verhaal, hun boodschap aan de 
man en vrouw te brengen. Vaak werd dit slim aangepakt door een vorst over de 
streep te trekken, de rest van het volk volgde dan meestal gedwee. Soms verliep dat 
minder slim en werd de boodschapper de dupe van zijn optreden (Bonifacius). Maar 
“im grossen Ganzen” is het toch gelukt om het Avondland te christianiseren. Dat 
heeft wel wat tijd gekost maar we spreken nog steeds van een christelijke 
beschaving die zich daarna ook over grote delen van de wereld in het kielzog van de 
veroveraars en kolonialisten heeft verspreid. De verspreiders van de Islam zijn idem 
dito zo te werk gegaan. Zwaard en heilig boek hand in hand.  

Maar dat zijn periodes die wij hopelijk al lang achter ons hebben gelaten om onze 
religieuze boodschap duidelijk te maken en aan de man/vrouw te brengen. Want het 
zwaard, het geweld, roept vooral tegengeweld op en het einde is dan verder weg dan 
ooit. De religieuze terrorist is bij uitstek iemand die zijn eigen ruiten ingooit.  

Tegenwoordig hebben wij de faciliteiten van internet en de sociale media om ons 
verhaal kenbaar te maken. Maar opvalt is dat vanuit de kerken vooral trendvolgend 
wordt gedacht en gehandeld. Zou er niet meer ingezet moeten worden op 
trendsettend handelen? Meer vanuit eigen kracht en overtuiging in plaats van slaafs 
volgend de internetgoeroes achterna? “Ja ik kan niet twitteren, weet niet hoe en wat, 
maar ga het toch maar doen omdat de gelovigen erom vragen”hoor je dan uit de 
mond van een kerkelijk leider. Wat levert dat op? Niet zoveel. Kleren van de keizer. 
Als boodschapper van het goede nieuws gaat het niet om het middel, niet om de 
buitenkant, niet om de kleren van de keizer maar om de mantel van Johannes om in 
de beeldspraak te blijven. Doel zou kunnen zijn om weer zuurdesem te worden in de 
samenleving vanuit je geloof. Spraakmakend worden omdat je handelen ertoe doet. 
Niet het inzetten van de sociale media vanuit een defensieve houding maar vanuit 
een profetische en visionaire optiek gericht op een betere en rechtvaardigere wereld, 
dat zou het doel kunnen zijn. Niet de commercie volgen die geluk  voorspiegelen als 
je maar consumeert. Ook niet de commerciële methodes als heilig en zaligmakend 
voorstellen alsof je zelf niets te melden zou hebben. Dat vereist allereerst een 
reflectie op de eigen identiteit, het eigen zelfverstaan als gelovige, als groep 
gelovigen en als kerk. Niet jezelf profileren in een dichotomie situatie waarin zij en wij 
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als norm gelden, waarin voorstanders en tegenstanders worden gedefinieerd. 
Precies dit dualisme ontstijgen en gaan voor je boodschap, die centraal stellen, die 
de boventoon laten voeren, daar gaat het om. Maar wat is de prijs die je bereid bent 
om te betalen voor je boodschap? Johannes werd onthoofd als gril van het lot, en de 
eigenwijsheid van een prinses die een special verjaardagscadeautje wilde. Jezus 
werd vastgespijkerd aan het kruis. Ook geen aanbevelenswaardig einde. Maar om 
deze vraag naar de prijs gaat het wel. Wat ben je bereid om te geven, om te 
investeren. Daarvan is je gelovige integriteit en je overtuigingskracht mede 
afhankelijk. Het christendom is geen makkelijke “app”  die toegang biedt tot de 
hemel. En ook de weg van Jezus houdt je die “app” voor zoals sommige 
evangelische bewegingen misschien zouden beweren. Het komt erop neer om je 
wortels, je traditie en je inspiratie steeds opnieuw te herdefiniëren en toe te passen in 
de huidige situatie. Een proces dat nooit ten einde is. Dat is ook de ware kern van de 
profetie: de vertaling van de traditie in het hier en nu zonder al te veel grootspraak en 
pretentie. Op sprookjes zit niemand te wachten hoe veel ze ook mogen beloven. 

John Hacking 2012 

De vraag naar Openbaring 

Sinds mijn kandidaatsscriptie over het begrip Openbaring in Der Stern der Erlösung 
van de Joodse schrijver Franz Rosenzweig heeft mij dit thema niet meer losgelaten. 
Pas vele jaren kom je er achter dat deze vraag hoe Openbaring plaats kon vinden in 
onze werkelijkheid en wat dit dan betekent maatgevend is geworden voor mijn 
theologiseren. Op de achtergrond van al mijn denken heeft deze vraag een 
beslissende rol gespeeld en dat doet ze nog steeds. Wat is Openbaring? Ik schrijf het 
begrip met een hoofdletter omdat in het begrip de relatie ter sprake komt van God en 
de mens. Openbaring veronderstelt dat God contact legt met de mens. Het initiatief 
ligt bij God. Uit de bijbel en uit andere religieuze geschriften blijkt uit verhalen hoe dat 
in zijn werk zou kunnen zijn gegaan. Het zijn prozaïsche vertellingen waarop vanuit 
een atheïstisch standpunt nogal wat valt af te dingen. Wat dan ook geregeld gebeurt.  

Ik noem het vertellingen, verhalen die betekenissen samenvatten, samenballen. 
Deze betekenissen hebben een gelaagdheid die met het aanwijzen van 
tegenspraken in de tekst of met verwijzingen naar onze eigen werkelijkheid niet zijn 
opgelost of weggeredeneerd. Een atheïstische aanval op het zogenaamde 
waarheidsgehalte van deze verhalen zegt nog helemaal niets over de betekenis van 
deze verhalen met betrekking tot het feit van de Openbaring. Het zegt enkel dat de 
toehoorder deze betekenis niet pikt omdat hij niet in God gelooft. Het verhaal echter 
staat als een huis: als verhaal. Maar is het ook meer dan dat? Kunnen wij uit deze 
verhalen, deze vertellingen conclusies trekken over het bestaan van God en zijn 
relatie met de mens? Rosenzweig doet dat wel in zijn Stern der Erlösung. Hij stelt dat 
Openbaring geen afgesloten hoofdstuk is in de geschiedenis van de mens maar dat 
zij nog voortdurend plaatsvindt. Zijn argument daarvoor is een persoonlijke ervaring, 
op micro-niveau dus. Zijn bekeringservaring, zijn ervaring dat hij thuis hoort in het 
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Jodendom, zijn thuiskomst als het ware, beschrijft hij in woorden van een 
liefdesaanbod van de kant van God. Hij heeft deze ervaring gehad en noemt haar 
Openbaring. Via de liefde, het aanbod van liefde van de kant van God komt 
Openbaring in het leven van een mens. Deze individuele ervaring is niet uniek voor 
Rosenzweig, auteurs uit de mystieke traditie uit de verschillende godsdiensten 
leggen er getuigenis van af. Maar de waarheid van dergelijke gebeurtenissen met het 
oog op een conclusie ten aanzien van het bestaan van God is moeilijk te bevestigen 
omdat het zeer individuele ervaringen blijven. We moeten het doen met hun 
getuigenis. In die zin zijn de bijbelse verhalen ook een vorm van getuigenis, 
gestileerd, dat wel, maar eronder zit een vorm van getuigenis. Onze religies, onze 
geloofswijzen zijn gebouwd op deze getuigenissen. Zonder deze, zonder het offer 
om er zelfs voor te worden vervolgd of ervoor te sterven, zouden ze nooit die 
aantrekkingskracht hebben kunnen krijgen zoals ze nu hebben op mensen. 

God in het landschap en in het lichaam 

In mijn sabbatical (2005 en 2010) heb ik de vraag naar Openbaring op een 
eigentijdse en zeer persoonlijke wijze te gesteld. Vindt Openbaring nog plaats in het 
heden? Die vraag heb ik verkend vanuit de kunst: God in het landschap. Wat zeggen 
en schilderen landschapschilders als zij geconfronteerd worden met een vorm van 
sacraliteit in het landschap? Is hier werkelijk sprake van Openbaring of leggen die 
kunstenaars dat in hun werk als een vorm van getuigenis dat net zo werkt als het 
getuigenis in een verhaal? Ik vermoed het laatste, maar dat doet niets af aan het feit 
dat deze aanwezigheid van het goddelijke in het landschap ervaren wordt door de 
kunstenaar. Alleen de stelligheid van een bijbelse auteur ontbreekt meestal.  Het gaat 
veel eerder om een zoektocht die beschreven wordt in deze getuigenissen van 
kunstenaars. Op een website heb ik deze verkenning in de kunst en het verslag 
ervan in een essay gepubliceerd. 

In de tweede periode heb ik mij geconcentreerd op het lichaam van de mens, God in 
het lichaam, vanuit de vraag hoe het mogelijk is dat wij aan het lichaam bijzondere 
kwaliteiten toedichten (God is zelfs menselijk geworden in Jezus van Nazareth) en 
toch als mensen er vaak zo achteloos ermee omspringen. Miljoenen zijn vermoord 
en gekweld in de menselijke geschiedenis. Het is pregnant dat er een grote 
ambivalentie bestaat ten aanzien van het menselijk lichaam. Vanuit grenservaringen 
van oorlog en marteling heb ik de effecten onderzocht en de oorzaken van dit 
handelen. Het verabsoluteren van het eigen lichaam en de  daaraan gekoppelde 
vorm van almacht hangen samen met het zonder pardon onderdrukken en 
vermoorden van anderen die niet hieraan voldoen. Naast een opgehemeld zelfbeeld 
is er sprake van een vijand-beeld. Samen vormen zij een soort van wereldbeeld dat 
de mens als lichaam geen recht doet omdat er een onderscheid wordt gemaakt 
tussen de goeden en de kwaden. Met alle gevolgen van dien. De geschiedenis leert 
ons nog dagelijks de wrange uitkomst hiervan. Deze tekst, ook weer in de vorm van 
een essay is te vinden op de website. 

Deze ambivalente houding ten aanzien van het lichaam komt in een bijzonder licht te 
staan als je bedenkt dat het christendom een Messias vereert die gruwelijk werd 
vermoord. God neemt de gestalte aan van een mens, maar deze mens gaat ten 
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onder, wordt gedood en volgens de overlevering is hij opgestaan uit de dood. Maar 
het lichaam is er dan niet meer zoals wij dat kennen als levenden. Voor het lichaam 
is de dood het absolute eindpunt. Het christendom leert echter dat de lichamelijke 
dood niet het einde is. Staan blijft dat een goede omgang met dit lichaam niet 
vanzelfsprekend gegarandeerd is vanuit het christendom als religie - zeker niet als 
de volgelingen moedwillig hun lichamelijke existentie in de waagschaal stellen om 
hun gelijk te halen. De vraag hieronder luidt: wil God zich zo openbaren, is er geen 
andere weg dan via kruisdood, marteling en zelfopoffering? In Tenach wordt over 
God gesproken terwijl hij zich openbaart in of doormiddel van natuurverschijnselen, 
wonderen (redding door de zee) en door zijn geboden. Deze geboden dienen als 
richtingwijzer op weg naar het beloofde land en later door het leven. In de evangelies 
verwijst Jezus van Nazareth voortdurend naar deze weg volgens de geboden en is 
zijn leven in die zin richting wijzend. Uiteindelijk kost hem dat de kop. De duiding 
daarna luidt vaak dat het zo heeft moeten zijn, dat God zich zo in onze menselijke 
geschiedenis op een nieuwe wijze openbaart. Niet voor niets noemt Paulus dat 
dwaasheid in de ogen van de heidenen, een teken dat afkeer, afschuw, afkeuring 
oproept bij de mensen in die tijd. En toch onderschrijft hij het ook als een belofte voor 
ons allen dat de lichamelijke dood niet het laatste woord heeft.  

Hiermee zitten wij eigenlijk in een nieuw discours, een denken dat verondersteld 
wordt: namelijk het lichaam is van tijdelijke aard, het lichaam is drager van een 
onsterfelijke ziel, het lichaam is voorlopig. Komt Openbaring er hierop neer dat wij 
dat leren ervaren in ons leven, dat wij weten en kennen dat ons lichaam slechts 
voorspel, slechts begin is van een nieuwe, een andere fase? Hebben we dus een 
onsterfelijke ziel, door God in ons lichaam gehuisvest? Net zomin als voor God 
hebben we hiervan geen bewijs. Maar het blijft wel een intrigerende vraag. 

In mijn teksten over het landschap en het lichaam spelen een aantal begrippen een 
belangrijke rol. Het zijn sleutelbegrippen die ik in de teksten gebruik om mijn verhaal 
te structureren. In God in het landschap is het de tegenstelling op de achtergrond 
van de menselijke autonomie versus de heteronomie. Onze autonomie als subject 
krijgt in de loop van de geschiedenis van de filosofie een steeds prominentere plaats 
toegewezen. Daardoor is de ervaring van heteronomie zoals die tot uitdrukking komt 
in overweldigende natuurervaringen (bronnen van inspiratie en basis voor de 
landschapschilder) soms weggedrukt. De mens kwam minder in contact met de 
natuur tijdens het leven in een uitdijende stad. De Romantiek zou je daarom ook een 
poging mogen noemen om terug te keren naar dit gevoel en deze ervaring van 
heteronomie die door het landschap bemiddeld wordt. Kunst zou je sinds het 
ontstaan van het museum als een vorm van toegang kunnen beschouwen tot een 
niet meer alledaagse werkelijkheid. Kunst, het museum, het atelier werden zo 
plekken waar een andere wereld werd getoond en verbeeld, een heterotopie, letterlijk 
een andere plaats, anders dan de vertrouwde thuissituatie. Fantasielandschappen uit 
de Romantiek leggen daar getuigenis van af. Ik heb een aantal kunstenaars 
bestudeerd met behulp van deze bril waarin het begrip heterotopie in deze wijze 
opgevat centraal stond. Het begrip zelf heb ik ontleend aan een toespraak van 
Michel Foucault voor architecten waarin hij de ruimtelijke kenmerken van onze 
moderne tijd uiteenzette.  
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In God in het lichaam speelt het begrip heterotopie eveneens een belangrijke rol 
omdat de mens in zijn leven fasen doormaakt waarin hij telkens op andere plekken 
verkeert en daardoor gevormd wordt. Denk aan school, de kazerne, het schip. De 
mens is een relationeel wezen, gekleurd door zijn relaties, gekleurd door de 
heterotopiën waarin hij zich bevindt of bevonden heeft. Maar om aan het feit van de 
eigen lichamelijkheid, het innemen van de ruimte als lichaam, en het besef dat je zelf 
een lichaam hebt en een lichaam bent (een vorm van zelfbewustzijn) recht te doen 
heb ik het begrip auto-topie bedacht. Het lichaam is voor de mens een ruimte, een 
auto-topie waarin het zelf als het ware woont, huist, zich bevindt. Heterotopie en 
auto-topie vormen samen het begrippenpaar dat in deze tekst centraal staat. Een zelf 
dat in een lichaam woont ondergaat de effecten van de plaatsen en relaties waarin 
het zich bevindt. Het lichaam als zelf-plaats, auto-topie, draagt hiervan de sporen. 
Een erg extreme vorm van heterotopie die veel sporen nalaat is het 
concentratiekamp. Een andere de folterkelder. Deze grenservaringen leiden ertoe dat 
de vragen rond lichaam, zelf, en bewustzijn en hun onderlinge samenhang en 
verwoording in een wereldbeeld extra scherpte krijgen. Ook religieuze ervaringen 
krijgen er een andere kleur door omdat het gaat om existentiële diepgaande 
ervaringen die hun sporen ook religieus nalaten. Wat is opstanding uit de dood als je 
deze hoop afzet tegenover de miljoenen die uit de schoorstenen van Auschwitz 
verdwenen, of de miljoenen die in Rusland of China tijdens zuiveringen werden 
afgeslacht. Waarover spreken we dan?  

Veel vragen die in mijn teksten worden gesteld hebben geen antwoord gekregen 
omdat ze te veelomvattend zijn en te moeilijk. Maar het is wel goed om hen te 
stellen, omdat zo wordt voorkomen dat naïeve opvattingen de overhand krijgen in de 
verwoording van het religieuze denken. Naast het spoor van de tekst die deze 
vragen opwerpt heb ik een parallelspoor getrokken met poëzie omdat ik van mening 
ben dat de werkelijkheid ook poëtische kwaliteit (dwz waarheid) bevat. Poëzie heeft 
de kracht om op een geheel eigen wijze vragen te stellen en wegen te wijzen. 
Vandaar dat elk hoofdstuk een gedicht aan begin en einde staat vermeld dat verwijst 
naar de inhoud van het besprokene, maar dan op een geheel eigen wijze. 

God in de kosmos 

De begrippen autonomie en heteronomie, auto-topie en heterotopie geven dus de 
structuur aan waarbinnen het begrip Openbaring een plek kan krijgen om geduid te 
worden. Maar Michel Foucault kent het begrip heterotopie nog een betekenis toe: wij 
mensen zijn namelijk deel van netwerken en dit deel hebben aan die netwerken, er 
deel van uitmaken heeft betekenis. De mens is een soort van knooppunt waardoor 
heen relaties gestalte krijgen en die dit zelf als knooppunt bepalen. Ik noem dat voor 
het gemak auto-nodus, de mens is een zelf-knoop. Daar tegenover of verbonden 
mee zijn er anderen die knooppunt zijn in het netwerk, hetero-nodus. Voor het zelf 
zijn die anderen referentiepunt en contactpunt, samen zijn ze onderdeel van een 
groter geheel. Denken vanuit het niveau van netwerken sluit aan bij de huidige 
ontwikkelingen op het gebied van sociale media en computertechniek, op het niveau 
van nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen en het globale karakter van onze 
wereld. Alles is met alles en iedereen verbonden. Dat maakt meteen de vraag 
zichtbaar die met betrekking tot Openbaring kan worden gesteld: waar bevindt zich 
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God in dit netwerk, en groter in deze kosmos? Als wij vanuit de wetenschap steeds 
meer kunnen doordringen in de allerkleinste bouwstenen van ons heelal en zo 
kunnen terug redeneren naar het eerste begin, en als wij omgekeerd meer en meer 
in staat zijn ook de macrosferen te bestuderen, wat betekent dat dan voor de vraag 
naar God en zijn Openbaring? Daarom start ik nu met een onderzoek om deze vraag 
te verkennen met speciale aandacht voor de rol van het menselijk lichaam als plaats 
van ontwikkeling. Waarom ook het lichaam erbij betrokken? Omdat de evolutie niet is 
blijven staan in het jaar 0. De mens ontwikkelt zich ook lichamelijk verder en via 
wetenschap en techniek komen er nieuwe vergezichten in beeld waar we niet van 
hebben durven dromen. Als het menselijk lichaam gekoppeld zal worden aan 
informatiesystemen en aan machines staan ons heel nieuwe vormen van menselijk 
bestaan te wachten. Zover is het nog niet, maar het zit er wel aan te komen. Is er 
een God ook voor cyborgs? We zullen zien.  

John Hacking 2012 

Geloofsbelijdenis 

Bidden is eigenlijk een wijze van handelen die niet vanzelfsprekend is. Niet vanzelf 
ga je bidden. Er moet eerst iets aan de hand zijn en er moet een richting zijn, een 
gericht zijn op iets, iemand buiten jou om je gebed te adresseren. Bidden kent een 
zekere noodzaak, maar ook een zekere vanzelfsprekendheid als de adressant 
bekend is en als je ervan overtuigd bent dat het je goed doet. Bidden als vragen om 
iets, of smeken om een uitkomst, een oplossing, een uitweg uit een situatie die 
machteloos maakt is anders als bidden uit dankbaarheid voor meegemaakte 
ervaringen. Dat klinkt op het eerste gezicht logisch vanuit de positie van de bidder, 
maar vanuit de positie van de adressant is het dat niet want waarom zou deze 
adressant, de een wel en de ander niet verhoren. Met andere woorden als we de 
adressant eigenschappen toekennen om aan onze wensen en dankbaarheid 
tegemoet te komen zijn we eigenlijk verkeerd bezig. Mozes Mainonides noemde dat 
al het toekennen van menselijke eigenschappen aan God die daar niet op zit te 
wachten. Of anders uitgedrukt, we mogen onze menselijke ervaringen niet 
uitstrekken tot en met het domein van het goddelijke. God beantwoordt niet aan onze 
verwachtingen omdat hij geheel anders is. Hij valt buiten onze waarneming en buiten 
onze reflectie. Alles wat we over God zeggen als adressant van ons gebed is 
mensentaal, mensenduiding, menselijke betekenis. Dat zegt niets over God en alles 
over de mens zelf. Dat klinkt misschien radicaal maar het is wel in de lijn met de 
bijbelse verhalen waarin opgeroepen wordt geen beeld (ook geen idee) van God te 
maken. Dat kun je eigenlijk alleen maar heel radicaal verstaan omdat anders altijd 
het gevaar dreigt van het gouden kalf.  

Maar kun je hiermee leven, kun je accepteren dat jouw verwachting botst aan de 
grens van het onvoorstelbare, het onnoembare, het onkenbare? En kun je bidden tot 
het onkenbare onverwachte onnoembare? Of heb je meer houvast, meer zekerheid 
en meer vaste bodem in de vorm van vertrouwen nodig waardoor je als het ware als 
vanzelf gaat bidden? Wij staan met onze voeten op de aarde, ons hoofd wijst richting 
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hemel, de horizon wenkt ons om verder te kijken dan onze neus lang is. De letterlijke 
hemel is een metafoor voor de hemelse werkelijkheid van het goddelijke. Zo zou je 
het vanuit je lichamelijke existentie kunnen ervaren en benaderen. Dat is eeuwen zo 
gebeurd en dat is nog niet afgelopen hoeveel agnosticisme, hoeveel secularisatie 
ook heeft plaatsgevonden, hoe hard de religiebestrijders ook roepen dat het allemaal 
onzin en hersenspinsels zijn. Je lichaam weet de weg ook op het terrein van het 
sacrale want je kunt overweldigd worden door een natuurervaring. Ware dit niet zo, 
dan is er ook geen relatie tussen de natuurervaring en het sacrale. Kunst en religie 
getuigen sinds het ontstaan van de mensheid van deze relatie. Dat wij in het 
geseculariseerde westen onze blik hebben verlegd en vaak niet meer open staan 
voor de sacrale dimensie in de natuur, in het landschap, is geen argument om het 
atheïsme te staven. Het zegt alleen dat we er niet voor open staan en dat ons hoofd 
vol zit met andere dingen, andere ervaringen, andere zorgen. Als je gaat wandelen 
en oog hebt voor de natuur om je heen kun je niet anders dan je verbazen. Van 
verbazing komt verwondering en dan is het wonder al een mogelijkheid, of met 
andere woorden, de sacraliteit van het landschap kan bij je binnen komen.  

Het is een spel van betekenissen, van toegekende, van bekende en misschien 
onbekende betekenissen. Religie, kunst, ervaring, reflectie, sacraliteit, God, 
adressant, bidden, mens zijn, dood, leven, liefde het zijn even zovele momenten van 
betekenisgeving. Niet alleen als taalspel, maar als existentieel houvast op deze 
aarde waarvan we weten dat het tijdelijk is, dat we allen zullen sterven. In de 
beschrijving van een tv-serie waarin doden terugkeren op aarde wordt gezegd dat wij 
allen, de levenden, eigenlijk doden met verlof zijn. Uiteindelijk eindigen we daar waar 
we allen uitkomen: als dode. Als lijk, als corpus, als stoffelijk overschot. Dat is niet 
alleen biologie, effect van onze lichamelijkheid, het is ook theologie, filosofie ineen. 
God schept de mens als sterfelijk wezen. Het bewijs ontvangen we elke dag. De 
mens is een leven ten dode zegt de filosoof Martin Heidegger. Even waar.  Dat God 
dan ook aan het begin staat van de mens is een theologie die niet door iedereen 
wordt gedeeld, maar het is ook een manier van spreken om te zeggen dat het toch 
wel zeer wonderbaarlijk blijft hoe je als mens het levenslicht ziet als eindproduct van 
een lange, lange keten van voorouders. Dat gaat ons verstand te boven, net als de 
dood, en alles wat ons te boven gaat zou wel eens een goddelijke oorsprong kunnen 
hebben. Ik persoonlijk vind dat een mooi beeld, een mooie wijze van 
betekenisgeving.  

Leven en dood, geboorte en sterven blijven mysterieus omdat wij niet over de randen 
ervan heen kunnen kijken. Daarom zeggen we (maar) dat ze in Gods handen liggen. 
Een manier van uitdrukken die meer is dan taal, meer dan onvermogen. Het is ook 
een wijze van overgeven. Van vertrouwen dat het uiteindelijk goed komt en goed is, 
hoeveel lijden je ook in de tijd tussen geboorte en dood hebt moeten ondergaan. 
Toch blijft die God aan de randen even abstract als de God boven beschreven als 
onnoembaar en onkenbaar.  Uit mijn persoonlijk leven weet ik dat toen mijn moeder 
onverwacht stierf omdat ze uit het leven stapte ik niet bad tot God of Jezus om kracht 
maar tot Maria, de moeder van Jezus. Dat is eigenlijk opmerkelijk en ook weer niet. 
Als christen zou God en Jezus adressant van gebed moeten zijn maar het was 
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Maria. Is zij toch als figuur dichterbij en minder abstract? En omdat ze moeder is ook 
meer tegenwoordig? De verering van Maria kent een lange traditie en in de niet 
christelijke religies zijn de vrouwelijke evenbeelden van de godheid altijd belangrijk. 
Als vruchtbaarheidsgodin, als moeder, als schepster. Anna, de moeder van Maria 
heeft oude wortels in de Keltische religie en ook daarom vind ik haar een 
interessante figuur. Ik heb wat met dat aardse, dat verworteld zijn met leven en dood 
dat zijn oorsprong vindt in de lichamelijkheid en de materiële aardse gesteldheid van 
het lichaam. Als kind gingen wij telkens als wij in Maastricht kwamen, en dat was 
vaak 2x per maand, eerst naar de Sterre der Zee om daar een kaarsje aan te steken. 
Mijn moeder was een vurig Maria-vereerster. Vandaar ook de beeltenis van dit 
Mariabeeld op het afscheidsprentje van mijn moeder. De keuze hiervoor was 
volslagen vanzelfsprekend. Ook nu nog is Maria voor mij een toegang tot het sacrale, 
een poort naar de hemel. Het gebed tot haar via het Wees gegroet, het gezongen 
Salve Regina in de abdij bij de completen, ik kan het lettergreep voor lettergreep, 
noot voor noot meebeleven. En ik snap volledig waarom voor veel monniken dit lied 
op het eind van de dag het geestelijk hoogtepunt is. Het is trouwens geen kwestie 
van begrijpen, niet een gedachte in het hoofd, maar een doorleven, een ervaring, 
een diep en warm gevoel. Een gevoel dat je uittilt boven het alledaagse. Een gevoel 
ook dat je kan dragen als het leven tegenzit. Zo voelen is voor mij eerst en vooral 
bidden, nog voor alle woorden. Het is bijna direct contact. Al komt de verwoording, 
zoals in deze tekst, altijd achteraf, het doet er niets aan af. 

John Hacking 2013 

God kennen 

De lezingen uit de Schrift gingen vanmorgen over de toorn van God, de dag des 
Heren, de afrekening met de kwaden en goddelozen, en de redding van hen die 
standvastig blijven in het geloof. (Maleachi, 3,19-24 en Lucas 21,5-19). Al met al 
teksten die aanzetten tot nadenken over de rol en vooral de dreigementen uit de 
mond van God. Niet rechtstreeks, maar via zijn sprekers, de profeten en Jezus van 
Nazareth. Zij vertolken Gods stem, zijn wil, zijn optreden dat wordt aangekondigd.  
Centraal stond de vraag waarom is God zo vertoornd, waarom is het nodig om met 
zulke zware dreigementen te komen? Uit de geschiedenis rond het ontstaan het van 
Lukas-evangelie kun je nog begrijpen dat die tijd een zware tijd was voor de 
aanhangers van Jezus. Zij werden vervolgd. Maar dat er aan de hemelen tekenen 
zullen verschijnen alsof het einde van de wereld is aangebroken, klinkt dan weer heel 
overdreven. Maar staan blijft: waarom is God zo boos? 

Abraham Joshua Heschel heeft daar over nagedacht en komt tot de volgende 
conclusie: Gods toorn is een uiting van zijn pathos, zijn begaan zijn met de mensen, 
zijn zorg voor de mens en zijn relaties. Heschel geeft daarbij aan dat hij pathos breed 
verstaat als liefde en toorn, verdriet en vreugde, barmhartigheid en woede. 
Kenmerkend voor al deze uitingen is dat de mens uiterst relevant is voor God. God 
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kijkt naar de wereld en wordt geraakt door wat daar gebeurt. De mens, zo Heschel, is 
het object van zorg en oordeel van God. “Het fundamentele kenmerk en de primaire 
inhoud van het bewustzijn van de profeet is goddelijke aandacht en betrokkenheid. 
Elke boodschap weerspiegelt dat besef. De profeet is deelgenoot van goddelijke 
aandacht voor de mensheid, van een betrokkenheid bij de geschiedenis, een 
goddelijke visie op de wereld, en deze probeert hij door te geven.”(p.605) De profeet 
spreekt alsof God zelf spreekt, het goddelijke pathos krijgt in de profeet de stem van 
mensen. Zo kunnen we het verstaan, kunnen we het begrijpen en kunnen we het tot 
ons door laten dringen. Tussen God en zijn profeet zit niets - geen bemiddeling, geen 
overbrugging, geen extra omweggetje om het gehoorde, het beleefde in andere 
woorden, andere termen, andere betekenissen te gieten. Hij zijn woorden van God. 
De profeet is spreekbuis. Hij zelf doet er even niet toe.  

Heschel zegt hierbij: “Het grote geheim is het verborgen pathos van God. Boven de 
geschiedenis van de mensheid zweeft een goddelijke gehechtheid die verborgen is 
voor het oog, een goddelijke betrokkenheid die niet wordt opgemerkt of die vergeten 
is.”(p. 605) Omdat we niks van deze pathos merken, haar niet in ons dagelijks leven 
ervaren zijn we misschien van mening dat God er niet toe doet. Hij is niet ervaarbaar 
dus zal Hij er ook wel niet zijn. Al dat spreken over zijn liefde en over zijn toorn kun je 
als kennisgeving aannemen als je er niets van meemaakt. En profeten zoals in de 
Schrift zijn er niet meer.  

Voor de gelovige ligt dat misschien soms anders. Je geeft de oude profeten het 
krediet waarmee ze kunnen spreken, je wilt je laten gezeggen, maar dan zit er nog 
de afstand van de tijd tussen. Het was toen, langgeleden, uit een ver ver 
verleden...Hoe zit het dan nu, hebben deze woorden nog dezelfde kracht en gelden 
ze nog? Wat hebben ze met mijn, met onze situatie te maken? Je kunt de teksten 
van toen niet losknippen en zomaar plakken op onze context, onze samenleving, 
onze geschiedenis. Dus geldt Gods toorn nog steeds, geldt zijn liefde nog steeds die 
ons via oude teksten wordt aangezegd? Met andere woorden hoe kunnen we God 
kennen in ons leven, ook al leven er geen profeten meer onder ons zoals deze in de 
Schrift ten tonele verschijnen? 

Heschel zegt dat de toorn van God een blijk is van zijn liefde en zijn zorg. God is op 
ons betrokken. En dat laat hij weten, laat hij ons merken. Zijn profeten doen het 
woord. Ik vermoed dat velen deze salto ‘toorn is eigenlijk liefde’ niet mee zullen of 
willen voltrekken omdat toorn meestal geen begrip oproept en al helemaal niet liefde 
genoemd moet worden. Gods toorn aanvaarden als liefde is voor velen, zo vermoed 
ik, een brug te ver. Maar Heschel gaat nog een stap verder door het voorwerp van 
ons denken, ons kennen, God, te onttrekken aan ons kennen. We kunnen God niet 
kennen, we zijn niet in staat God te ervaren als object van onze kennis. Het is 
omgekeerd, als wij spreken over God kennen betekent dat, dát wij ervaren dat wij 
door God gekend worden. Wij zijn object van Gods kennen en niet omgekeerd. Dat is 
een andere salto, meer metafysisch zou je zeggen. Of nog anders uitgedrukt 
eigenlijk existentieel, meer op het gebied van de mystieke ervaring waarin de 
mysticus mag ervaren dat hij helemaal door God wordt erkend, herkend, er mag zijn. 
Heschel vat het zo samen: “Elk begrijpen van God is een acte van begrepen worden 
door God, elke blik op God is een goddelijke blik op de mens. Een puur menselijk 
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streven naar God, los van Gods liefdevolle verkiezing van de mens, mist zijn doel ten 
enen male. Want we kunnen alleen over God denken zover Hij over ons denkt. Het 
primaire gegeven is dat wij door Hem gezien en gekend worden, want dat bepaalt de 
wezenlijke inhoud van onze visie op God.” (p. 610-611)  

Bij mij viel toen het kwartje. Alles wat ik over God uitspreek zonder dat ik ervaren heb 
dat God mij kent, dat ik mij gekend weet, is eigenlijk “onzinnig”, niet doorleefd, 
theologen-taal, buitenkant, geen echte ervaring en komt dan ook niet aan. Mensen, 
toehoorders voelen dat en weten dat. “Klets je maar, maar weet je wel waar je het 
over hebt?” Dat gevoel.  
Als ik over God spreek op basis van de ervaring dat ik mij gekend weet door God 
spreek ik anders. Verval ik in mystieke gestamel, praat ik over liefde, er mogen zijn, 
over totaal gekend, herkend, erkend zijn en dat ik geen woorden heb om dat allemaal 
uit te drukken. Het is een ervaring die verder gaat dan mijn denken, die mij raakt in 
mijn diepste wezen en die de basis vormt voor mijn zelfverstaan, mijn existentiële 
betrokkenheid op de wereld en mijn medemens vanuit Gods wil. Zijn wil doen, zijn 
weg van gerechtigheid, vrede en liefde gaan bewandelen. Daden zullen hiervan 
getuigenis afleggen. 

Heb ik dat al meegemaakt? Nee dus. Zulk een mystieke, diepe ervaring heb ik (nog) 
niet gehad. En dat maakt het daarom ook moeilijk om een visie op God te 
ontwikkelen omdat je deze basis niet hebt. Ik heb hoogstens een vermoeden, een 
intuïtie, dat het goed zit als ik deze kant op kijk: God kennen is door Hem gekend 
worden.  
Ergens diep in ons innerlijk zit misschien een spoortje van deze ervaring van gekend 
worden, er helemaal mogen zijn zoals je bent. De ervaringen die in ons lichaam en 
onze geest zijn opgeslagen toen we klein, heel klein waren, toen we gekoesterd 
werden door onze ouders. Misschien lijken deze ervaringen wel op dat gekend 
worden door God.  

Tenslotte zegt Heschel hiermee dat het kennen van God volledig ligt aan de kant van 
de mens: God onttrekt zich als object, wat je overhoudt is de eigen ervaring van 
gekend worden, van bemind worden. Dat ligt aan jouw kant van de grens tussen God 
en jou. God zelf onttrekt zich, God is absoluut transcendent om het met theologen-
woorden te zeggen. Dat eens mogen ervaren, zo God mogen leren kennen als zelf 
helemaal gekend te worden wens ik natuurlijk iedereen toe, inclusief mezelf. Zolang 
het niet zo is moet ik het maar doen met de woorden van de profeten, van Jezus van 
Nazareth en met de daden van mensen om me heen die hiervan getuigenis afleggen 
door hun doen en laten. Misschien is dat uiteindelijk ook genoeg. 

John Hacking 2013 

Heschel, Abraham Joshua, De Profeten, Vught 2013 (Skandalon) 

Hemel en hart – de echo van het landschap - wonder 

Le ciel, le cœur   
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Merveille 
dans ma fenêtre monte le bleu du jour 

très bientôt j’éteindrai ma lampe 

Nul arbre, nul oiseau n’ajoutera 
aux pulsations de l’air 

Je serai seule au monde 
Durant une immense minute 

Et tout mon cœur ne sera plus 
Qu’une grande oreille bourdonnante 

De hemel, het hart 

Wonder 
In mijn raam stijgt het blauw van de dag 

Zo dadelijk doe ik mijn lamp uit 

Geen boom, geen vogel 
Voegt iets toe aan de polsslag van de lucht 

Ik zal alleen zijn op de wereld 
Gedurende een onmetelijke minuut 

En mijn hart zal niets anders zijn 
Dan een groot gonzend oor. 

Odile Caradec 

De vroege ochtend is door Bart Verschaffel in “Horchengehen” (Figuren/Essays, 
Amsterdam 1995 ) prachtig beschreven en hij noemt deze overgang van nacht naar 
dag  “Het uur blauw”, een tijd van wachten en zwijgen. Wachten op wat zich voltrekt, 
zwijgen omdat het een wonder is om te zien hoe de nacht langzaam plaatsmaakt 
voor het licht van de nieuwe dag. Het is een goddelijk moment, een onmetelijke tijd 
die door Odile Caradec in haar gedicht “De hemel, het hart” bijna ervaarbaar wordt.  

Het uur blauw, het ochtendblauw is het blauw dat nog niet is aangeraakt door de zon. 
De nacht vult de diepte ervan. De nacht laat dit blauw geboren worden. Als de zon 
eenmaal is opgegaan is het weg, lichter, verkleurd, wordt het hemelsblauw. En dat is 
van een heel andere categorie. Hemelsblauw en ochtendblauw zijn verschillende 
dingen. En het blauw aan de hemel op het felst van de dag is ook niet hetzelfde. 
Hoog aan de hemel is het donker, aan de horizon lichter. En als de avond valt kleurt 
het blauw mee en lijkt het wel alsof de hemel binnen handbereik is. Schilders hebben 
hier uren aan besteed en de naam is niet bij toeval gekozen. De hemel is blauw maar 
blauw is niet blauw. Blauw is een pallet aan kleuren, een verzameling belevingen die 
niet samen vallen met een moment.  
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De vroege ochtend, als de nacht zich heel langzaam terugtrekt. Aan de horizon het 
eerste teken, de eerste verkleuring en stapje voor stapje gaat dit verder. Het is nog 
stil, het verkeer is nog niet in actie gekomen, de vogels zwijgen. Je moet er vroeg 
voor opstaan om dit te mogen ervaren. En je moet het geluk hebben in een streek te 
wonen waar verkeer niet het omgevingsgeluid bepaalt. Odile Caradec noemt dit 
moment een onmetelijke minuut – een hart dat heel deze stilte in zich opzuigt. Alleen 
op de wereld, de wereld helemaal voor je alleen. Je hart een groot gonzend oor. Hart 
en wereld, blauw en stilte, zwijgen en luisteren vallen samen als het wonder zich 
voltrekt.  

Dat is een onmogelijke opgave om te schilderen, om deze echo van de ochtend te 
vangen in een beeld. Een foto, een schilderij, zij blijven mijlenver verwijderd van deze 
ervaring . Je moet er levend in aanwezig zijn om het mee te maken. Als toeschouwer 
voor een beeld kan dit blauw niet worden bemiddeld. Ik heb het jaren geprobeerd en 
het is niet gelukt. Het ene blauwe schilderij na het andere, maar het uur blauw heb ik 
niet getroffen. Maar het was wel de moeite waard, deze zoektocht, deze queeste. 
Want eenmaal aangeraakt door dit blauw, de ervaring van de ochtend, ben je 
eigenlijk niet meer dezelfde. Het is alsof de god van de stilte je gekust heeft, het is 
alsof het blauw van de ochtend je geest heeft gekleurd, het is alsof het zwijgen van 
de nacht een onvergetelijke indruk heeft achtergelaten in je ervaren. Max Picard die 
door Bart Verschaffel wordt geciteerd noemt dit zwijgen het oerbegin van alles dat 
alles en iedereen omhult. In dit zwijgen is steeds een nieuw begin mogelijk, kan 
schepping pas plaatsvinden. Zwijgen, stilte, blauw, zij vormen een drie-eenheid. 
Blauwe stilte brengt tot zwijgen, zwijgend ondergaat men de stilte van het blauw. Een 
kostbaar moment. En bijna elke dag kun je van dit wonder genieten als de wolken 
niet het beeld vertroebelen, als het uur zo vroeg is dat alles nog slaapt. Een wonder 
binnen handbereik. Het landschap komt letterlijk bij je binnen. De hemel ligt aan je 
voeten. Je hoeft alleen maar te ondergaan, meer is er niet. 

John Hacking 2013 

Herinnering 

Er is een joods verhaal waarin een grote rabbi de komst van de Messias wil 
bespoedigen. Het volk en de hele mensheid leden te zeer en waren aan teveel 
kwaad uitgeleverd; ze moesten snel gered worden. Maar omdat deze rabbi 
geprobeerd had de loop van de geschiedenis te veranderen werd hij gestraft. Hij 
werd verbannen naar een ver en ontoegankelijk eiland. Zijn trouwe dienaar ging met 
hem mee en wanhopig smeekte de dienaar de meester om gebruik te maken van zijn 
geheimzinnige krachten en hen terug te brengen naar huis. 
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"onmogelijk" antwoordde de rabbi, " de krachten zijn mij ontnomen". "Zeg dan een 
gebed, zing een litanie, doe een wonder", riep de knecht steeds wanhopiger.  
"onmogelijk", antwoordde de rabbi. "Ik ben alles vergeten".  Toen begonnen ze 
allebei te huilen. Plotseling keerdde de rabbi zich naar zijn dienaar en zei: " breng mij 
een gebed in  herinnering, het geeft niet welk."  "Dat kan ik niet" zei de dienaar, " ook 
ik ben alles vergeten". "Alles?, werkelijk alles?"  "Ja, behalve..." 

"behalve wat?" "Behalve het alfabet"  

De rabbi richtte zich op en riep: " waarom wacht je dan nog? Voorruit, zeg het alfabet 
op, ik zal het je nazeggen..." En allebei begonnen ze eerst heel zacht, daarna steeds 
harder op te zeggen: alef, b‚t, gimmel, dalet... Ze begonnen opnieuw met meer ijver, 
meer vuur en aan het eind vond de rabbi zijn gevan terug, want hij vond zijn 
herinnering terug.  

Ik heb dit verhaal gevonden in een boekje van E. Wiesel, dat heet: Hoop, wanhoop 
en herinnering. Het verhaal illustreert hoe mensen soms alles in het werk willen 
stellen om een einde aan hun ellende te maken: als de Messias komt zal het kwaad 
voorbij zijn, dan zal de wereld goed worden, dan worden wij gered. Het verhaal laat 
ook zien hoe belangrijk de vriendschap is in de hoop van de mens. De trouwe 
dienaar is ook een  riend, 

anders zou hij niet vrijwillig mee zijn verbannen. En zonder die dienaar had de rabbi 
nooit zijn herinnering teruggekregen.  Het verhaal is ook belangrijk omdat het laat 
zien hoe belangrijk de herinnering is: zonder herinnering, zegt Wiesel, zou ons 
bestaan neutraal zijn, passief en ondoorzichtig. Als een  gevangeniscel waarin het 
licht van buiten niet  doordringt. Als een grafkamer die de levenden uitstoot. Juist de 
herinnering heeft de rabbi en zijn dienaar gered;  de herinnering zal de mens redden 
uit de wanhoop. En Wiesel 

zegt: HOOP ZONDER HERINNERING IS ALS HERINNERING ZONDER HOOP. 

Hoop zonder herinnering is als herinnering zonder hoop.  

En zoals een mens niet kan leven zonder droom, zonder ideaal, zo kan hij ook niet 
vooruitkomen zonder hoop. Maar terwijl de droom alleen maar hemzelf betreft, sluit 
de hoop ook andere mensen in. Terwijl de droom het verleden weerspiegelt, doet de 

hoop een beroep op de toekomst. Wiesel vraagt dan: betekent dit nou dat de mens 
voorrang moet geven aan de toekomst ten koste van het verleden?  Dat zie je wel 
eens om je heen: soms worden dingen uit het verleden opgeofferd, vooral 
gebouwen, monumenten, plaatsen. Maar het gebeurt ook met teksten, verhalen, 
gebeurtenissen. Ze zijn in het licht van het heden niet meer belangrijk dus hoeven wij 
ze ook niet te lezen en te bewaren. Mensen die de herinnering aan vroeger 
vasthouden en er naar leven gelden als ouderwets, uit de tijd, hun gedrag en hun 
opvattingen zijn achterhaald. De mode van nu bepaalt het tijdsbeeld, niet wat vroeger 
was. Dat is voorbij.  
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Maar de mens hoeft geen voorrang te geven aan de toekomst boven het verleden 
want het verleden en toekomst staan niet tegenover elkaar. Het tegenovergestelde 
van het verleden is niet de toekomst maar de afwezigheid van toekomst; het 
tegenovergestelde van toekomst is niet het verleden, maar het vergeten van het 
verleden.  

Het opofferen van het verleden is het zelfde als het verliezen van de toekomst. 
Dichter bij huis: een mens met geheugenverlies weet niet vanwaar hij komt, wie zijn 
ouders zijn, zijn broers en zusters. Hij hoort nergens thuis want hij komt nergens 
vandaan. Een mens die alles zwart ziet, die cynisch is geworden, verbitterd, 
zwartgallig, heeft geen toekomst, want hij scheert zijn hele leven over een kam: het 
was alleen maar slecht – het zal alleen maar slecht zijn. 

Neem nou ons eigen leven: wij vieren vandaag Pasen: wij herdenken de verrijzenis 
van Jezus, zijn opstanding uit de dood. Pasen is het feest van de herinnering: de 
herinnering aan de redding door God, de herinnering aan een volk dat wordt bevrijdt, 
de herinnering aan de Messias die door de dood heen verder leeft. Wat doen wij met 
dit verleden, ons verleden? Hoe sterk is dit verleden in ons leven aanwezig, hoeveel 
van de beelden en gebeurtenissen van toen doortrekken ons dagelijks bestaan, 
zodat wij er hoop uit kunnen putten, moed aan kunnen ontlenen?  

Wat is ons leven anders dan een zoeken? zoeken naar elkaar, zoeken naar God, 
zoeken naar zin en zinvolheid? Misschien zijn beiden wel in ballingschap: God en de 
mens; de een ver van de ander. De één in de ander. Allebei zoeken ze naar een 
antwoord: Misschien is het wel hetzelfde antwoord. Hebben wij ons geloof verloren? 
Misschien vinden wij het wel terug in het binnenste van onze opstandigheid, in ons 
nee tegen de onderdrukking en al het geweld, in onze wanhoopskreet waarmee wij 
god om hulp smeken als het niet goed gaat, als wij in gevaar verkeren en zijn hulp 
dringend nodig hebben.  Misschien vinden wij ons geloof wel terug in onze 
opstandigheid tegen God, waarom hij alles toelaat wat er gebeurt. En als dat zo is, 
dan bewijzen wij daarmee dat geloof noodzakelijk is voor onze opstandigheid, dat 
opstandigheid ook moglijk is binnen ons geloof en dat hoop mogelijk is binnen 
wanhoop.  

Het geheim heet herinnering; de herinnering lost heel wat tegenstellingen op. Omdat 
ik mij herinner heb ik het recht te wanhopen; omdat ik mij herinner het ik de plicht de 
wanhoop te verwerpen. De herinnering is een bron van angst maar vormt zich om tot 
een voorwendsel voor moed; hoe dieper de angst, des te stralender de hoop.  

John Hacking 2013 

BIDDEN - LEVEN ALS GEBED EN ALS UITDAGING!  

Eigenlijk is ons leven een groot gebed. Alleen, wij zijn ons daarvan meestal te weinig 
bewust! Misschien denken we vaak bij bidden aan 'zorgvuldig gekozen woorden', 
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aan kerkelijke gebeden, aan vertrouwde gebeden zoals het Onze Vader en het Wees 
gegroet, aan dankgebeden en smeekgebeden. Gebeden die we kennen uit de 
liturgie en zoals we ze van kleins af aan hebben geleerd. 
Vooral als wij behoefte hebben aan steun uit de hemel, aan genezing of aan kracht 
bij levensbedreigende ziektes, durven we ons over te geven in een hartstochtelijk 
gebed. "God help mij, geef mij moed en kracht, maak mijn dierbare geliefde partner, 
mijn kind, mijn ouder weer beter. Laat ons níet in de steek, laat ons níet vallen..."  

Maar de hemel levert geen medicijnen en God grijpt niet automatisch in. Hoe graag 
wij ook zouden willen, hoe boos we misschien ook zijn als we getroffen worden door 
een ziekte die ons leven bedreigt, of een ramp in onze familie en in ons gezin door 
het overlijden van een dierbare. Bidden maakt daar géén einde aan, bidden heft het 
onheil niet op. Soms is dit hard: het lijkt alsof ons gebed níet wordt verhoord!  
Maar moeten we dat dan verwachten: De verhoring van ons gebed? Misschien niet, 
want dan zouden we van alles aan God kunnen vragen: een goed leven, rijkdom, 
gezondheid, geluk... en waar blijft onze eigen verantwoordelijkheid, ons eigen 
aandeel? 
Simone Weil, een Franse mystica en filosoof heeft eens gezegd: "God kan in de 
schepping alleen tegenwoordig zijn door zijn afwezigheid." Ik vermoed dat er veel 
waarheid schuilt in deze uitspraak. Net omdat God niet aanwezig is zoals wij mensen 
misschien graag zouden willen, kan Hij ook niet de rol van een soort "Sinterklaas" 
spelen die al onze wensen vervult en die straffen uitdeelt als wij het verkeerd doen. 

 Natuurlijk mag je van alles vragen aan God. Waarom ook niet.  Maar ontvangen dat 
is wat anders. Bidden is eigenlijk uiting geven aan datgene wat je diep van binnen 
voelt. Bidden doe je dus eigenlijk op de eerste plaats voor jezelf. Om stem te geven 
aan wat diep in je leeft. Waar je vol van bent, wat je voor jezelf wilt zichtbaar maken. 
Wat je misschien ergens wel wist maar wat nu door erover te spreken, door het uit te 
spreken, pas echt gaat leven als jouw verlangen.  
Want kent God niet al onze diepste verlangens voor ze zijn uitgesproken?  
Laatst heb ik in een overweging de gedachte verwoord dat God zich laat vinden in 
onze gebeden. Deze gedachte stamt niet van mezelf maar komt uit de bijbel en uit 
de Talmoed, het Joodse commentaar op de bijbel. God laat zich vinden in onze 
gebeden.Niet in de hemel, of ergens waar zijn 'troon' staat, maar in onze eigen woor-
den, onze eigen gebeden.  
  
Maar hoe moeten we dat dan ervaren, en wat heb je eraan? Helpt het? Geeft het je 
kracht als je dit beseft?Laat ik het eenvoudig zeggen: als je bidt, heb je de stap al 
gezet om te bidden. Bidden kan trouwens ook zonder woorden. Als je bidt, bidt je tot 
iemand of tot iets waar je iets van verwacht of anders tot wie je je wil richten. Als dat 
laatste er niet is, hoef je ook niet te bidden want dan kun je evengoed je 
richten tot een stoeptegel.  
Bidden veronderstelt dus dat er een God is, dat je je in woorden aan Hem durft toe te 
vertrouwen. Maar deze God die wij misschien 'buiten' ons denken, ergens ver weg, in 
de hemel, of onzichtbaar op een onbekende plaats, is niet zover weg.  

Waarom ik dat zeg? Hoe ik dat kan bewijzen? Heel simpel, door God aan te spreken 
in ons gebed, door te spreken over God,tot God, bestaat Hij, wordt Hij tot leven 
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geroepen, wordt Hij in ons leven present gesteld. Wij brengen God tot leven in ons 
eigen dagelijkse leven door tot Hem te bidden. 
Natuurlijk is God niet van ons afhankelijk en bestaat Hij ook buiten ons om, maar 
voor ons, voor mij, wordt Hij pas levend als ik zelf mij tot Hem richt. Als ik zelf een 
relatie van vertrouwen met Hem aanga door Hem aan te roepen in mijn gebed en 
door mijn diepste verlangens uit te spreken zodat deze ook voor mij duidelijk en 
zichtbaar worden.  
Zo kan ik God ontdekken in mijn eigen woorden, in mijn eigen gebed en zo kan ik 
ontdekken wat mijzelf ten diepste bezighoudt. Misschien vindt dit bidden aarzelend 
plaats, worden de woorden van vertrouwen begeleidt door twijfel, misschien moet ik 
wel een drempel overwinnen om te spreken, om mij uit te spreken, wie weet... 
 Bidden kan zo echter ook opluchten, bidden kan verlichting schenken omdat ik in 
mijn gebed mijn onmacht, mijn angst, pijn en verdriet kan overdragen.  
Schreeuw het maar uit, je zult zien, het lucht op, er daagt nieuwe licht! 
Ik zeg als het ware door het eenvoudige feit dat ik bid: hier God, help me, neem het 
van me over, alléén kan ik het niet, is het me te zwaar, ik ga eraan onderdoor. 

En wat gebeurt er dan? Het werkt, je gaat er niet aan onderdoor, je krijgt kracht naar 
kruis. Er wordt misschien gebeld en mensen staan klaar om je te helpen, om een 
hand naar je uit te steken. Je ontvangt een kaart met een leuke groet, een goede 
wens, een kind glimlacht naar je op straat. Je ziet weer licht, de dag kan niet meer 
stuk.  
Is dat God?hoor ik u nu denken. Ja, dat is God, want God is overal, in alles, in de 
hele schepping, in elk woord, in elk ding, in elke mens. God is niet buiten ons, maar 
God is in de hele schepping. Als God mens kan worden in Jezus, kan Hij dat ook in 
ons. Als God alles kan scheppen, bevat alles een stukje God, zijn wij allen uit God 
ontstaan.  
Maar hoe zit dat dan met de uitspraak van Simone Weil: "God kan in de schepping 
alleen tegenwoordig zijn door zijn afwezigheid"? Ik vermoed dat afwezigheid in 
diepste wezen wil zeggen: je kunt God niet vastleggen, je mag Hem niet vastleggen 
op een woord, een begrip, een kracht of eigenschap. Net omdat je Hem niet mag 
vastleggen kan Hij alles zijn, is God alles boven alles. Overstijgt Hij onze begrippen 
en onze werkelijkheid. 
 God is in ons leven, in de schepping, en in onze gebeden. Is God ook in onze dood? 
Ik vermoed van wel. Als alles komt uit Gods' hand, niet als straf of als beloning, maar 
vanwege het feit dat God aan de wieg van het leven staat, is de dood ook uit Gods' 
hand. Want de dood is de keerzijde van het leven, de andere kant van het leven. De 
dood is de onzichtbare kant, de kant die wij vanuit het leven niet kunnen zien en 
ervaren, maar die even werkelijk is als de achterkant van de maan.  
Als we geboren worden, treden we binnen door 'de deuren van het leven' en als we 
sterven gaan we door deze 'deuren' terug naar de schoot waaruit wij stammen. Het is 
slechts beeldspraak, maar woorden kunnen hoop en richting geven aan ons leven. 
Woorden kunnen de basis vormen voor een bestaan vol vertrouwen, vertrouwen dat 
er een God is die ons leven én onze dood draagt. Wij mensen hebben echter niet 
echt inspraak over leven en dood. Wij zijn niet heer en meester over ons eigen leven, 
hoe graag wij ook zouden willen. 
Daarin schuilt veel pijn en verdriet, niet in het laatst om de onmacht die wij hierbij 
kunnen voelen. We doen natuurlijk verwoedde pogingen om meer macht te krijgen 
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over leven en dood, bijvoorbeeld via de medische wetenschap, maar soms staan 
zelfs de beste artsen machteloos. 
Dan blijft niets anders over dan om na te denken, om te beseffen wat het zeggen wil 
dat ons leven een geschenk is, maar dat de dood op allen wacht.  
Dat laatste kun je als een harde en pijnlijke waarheid ervaren, maar het is ook een 
waarheid die ons dichter bij God kan brengen. Als wij de moed hebben en de kracht 
kunnen opbrengen om ons leven in een ander licht te bezien. 
Wat ik zelf ten diepste probeer te geloven en wat ik steeds vaker tegenkom in de 
woorden van de grote mystici is de volgende gedachte: in ons wordt God geboren, 
telkens opnieuw. Wij mensen zijn met andere woorden de geboorte van God zelf. 

God wordt in ons geboren en wij ontvangen het leven. Bij onze dood blijft de 
geboorte van God 'duren'. Het lichaam vergaat, aan onze aardse leven komt een in 
de, maar de geboorte van God is eeuwig: 'eeuwig leven'.   
Hoe wordt God dan in ons geboren?God wordt geboren in onze 'ziel'.God en de ziel 
dat zijn twee kanten van hetzelfde. Tijdens het leven 'denkt' de 'ziel' misschien vaak 
dat er alleen een lichaam is, zonder God, zonder zijn liefde, omdat veel tegen kan 
zitten in het leven. Het zicht op God wordt door alle dagelijkse ellende vaak  
vertroebeld. Maar bij onze dood, als het lichaam wegvalt, blijft de 'ziel', blijft God 
over, want niets staat dan meer in de weg voor de directe ervaring van God. 
Leven is daarom eigenlijk een groot gebed want alles wat we doen, wat we 
ondernemen kan in het teken staan van die ontdekkingstocht: God vinden in je eigen 
ziel - geloven dat God steeds meer zichtbaar kan worden in onze eigen gebeden, in 
ons handelen, in onze hoop en ons vertrouwen. 

A. de Mello, een Indiase priester schrijft in een van zijn boeken:weet je wie het 
dichtst bij God is? Antwoord: de zondaar! Hoezo? Nou wij zijn allen met God 
verbonden door onzichtbare draden. Telkens als we een zonde begaan knippen wij 
die draad door, maar God legt er weer een knoop in. Telkens legt Hij nieuwe knopen 
en zo wordt het touw steeds korter en komt de zondaar dichter bij God.  
 Wat betekent dat alles nou voor onze gebeden in de liturgie?Bidden zou moeten 
starten bij jezelf, bij je eigen ervaringen van dankbaarheid en blijheid, van onmacht 
en verdriet. Bij die ervaringen woorden zoeken, al is het aarzelend, daar stem aan 
geven, al is het stotterend.  
Het gaat niet allereerst om perfecte verwoordingen maar om "kawana" de juiste 
intentie, de goede instelling: namelijk bidden met heel je hart, heel je ziel en ook met 
al je kracht. "Opmerkzaam worden met het bidden", zegt Simone Weil, oplettend, vol 
aandacht, met het juiste oogmerk. Ze schrijft: "In haar hoogste vorm is de aandacht 
(Duits: 'Andacht') hetzelfde als bidden. Zij veronderstelt geloof en liefde. Aandacht 
zonder de geringste bijmenging is gebed." 
 Met andere woorden: bidden als een vorm van opperste concentratie op God, 
zonder bijbedoeling, zonder iets te willen verkrijgen, zonder oogmerk, zonder 
doeleinden en zonder hoop op resultaat.  Als je dat durft, als je zo je durft toe te 
vertrouwen, dan zul je zien dat je woorden 'krachten' worden, dat ze werkzaam zijn, 
geïnspireerd en inspirerend, kortom vol Geestkracht. En wij zelf? Hoe staan wij in dit 
proces? Wij zullen veranderen. Simone Weil schrijft over deze concentratie in ons 
gebed: "Als wij ons verstand op het goede richten, dan kan het niet anders of onze 
hele ziel wordt er langzaam en ondanks zichzelf toe getrokken." 
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Dat is de macht van het woord die ook ons is gegeven in het geschenk van de taal, 
in de woorden van het gebed. Het gaat er enkel om of je ook zo durft te kijken. Of je 
open durft te staan voor de geboorte van God in jouw gebed, in jouw leven, in jouw 
bestaan. 
Liturgie die hier durft te starten - bij dit uitgangspunt - zal heel wat losmaken. Kijken 
met nieuwe ogen, bidden met wat je in huis hebt, leven met wat je als geschenk 
gekregen hebt. Wie weet waar we dan uitkomen. Alvast veel moed toegewenst om 
de diepste verlangens en gevoelens te verwoorden. 

John Hacking 2013 

bron:  
Simone Weil, Zwaartekracht en genade. Tielt, 1954 
A.  de Mello, Eine Minute Weisheit, Freiburg im Breisgau, 1986 

  

(Religieus) fanatisme tegenover ‘doen alsof’ 

Ook buiten de religie en de godsdienst zijn er ‘rekkelijken’ en ‘preciezen’ of 
‘standvastigen die van geen uitzonderingen’ willen weten. In het gedrag van mensen 
die geen fouten willen maken, die kost wat kost ‘fouten maken’ willen voorkomen 
schuilt een zeker fanatisme. Zij mogen van zichzelf geen fouten maken en zij zijn 
voor zichzelf de strengste criticaster. En al behalen zij goede prestaties, is de 
omgeving enthousiast, voor hen is het vaak onvoldoende, zijn ze ontevreden. Maar 
wanneer is het dan wel goed, zou je denken. Wanneer is de toezichthouder die het 
ego ook kan, zijn echt tevreden? En, nog belangrijker, wat moet met deze prestaties 
worden gecompenseerd? Waarom zo hoog reiken als de lat ook lager kan komen te 
liggen?  

Hier verschuilt zich volgens mij een deel van het echte vraagstuk: waarom zo hard 
werken? Wat wil je ermee bereiken? Welke vorm van erkenning, aandacht en 
sympathie?  Waarom ook zo hard voor jezelf als je van mening bent dat je de 
hooggestelde doelen niet dreigt te halen omdat ze gewoon te ver weg liggen?  Wat 
moet er worden bewezen?  Wat gebeurt er als je er wel in slaagt om je doelen te 
halen? Dan maar weer nieuwe doelen, nog verder weg? Nog ambitieuzer, nog meer 
inzet van jezelf gevraagd. Het is een heilloze en uiteindelijk ziekmakende weg. Het 
echte vraagstuk is dat je denkt te moeten leven volgens bepaalde normen en waarde 
met bepaalde ambities en doelen – dan pas kun je echt gelukkig zijn, of gelukkig 
worden, dan pas is je leven zoals het behoort te zijn. ‘Behoren’ staat voorop, 
‘behoren’ gaat telkens aan ‘zijn’ vooraf. Het leven is als het ware veranderd in een 
heilig moeten. 
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Ik vind dat eveneens een vorm van wensen, een wens dat het paradijs als het ware 
al aanbreekt in je leven: alleen je moet er hard voor werken, het valt niet uit de lucht, 
niet zomaar in je schoot.  Je moet er een flinke prijs voor betalen. En die prijs heet 
inzet, werken en nog eens werken. Maar als je het volhoudt, als je naar behoren 
presteert wordt jouw persoonlijk paradijsje eenmaal waar. 

Waar haal je in deze strijd de motivatie vandaan, waarom houd je het vol, hoe houd 
je het vol? Er moet een bepaalde vorm van ‘drive’ zijn waardoor je het vol kunt 
houden en waardoor je bezig blijft. Je moet overtuigd zijn van je gelijk en van jouw 
visie op je inzet en je resultaten. Alles wat anderen zeggen en zeker relativerende 
geluiden worden gesmoord in de eigen overtuiging van het eigen gelijk. “Klets maar, 
ik weet het toch beter, mijn weg is de enige juiste.” Hier openbaart zich niet alleen 
fanatisme, maar ook een zeker religieus fanatisme. Het is een manier van zich 
bewijzen die over alle grenzen heen gaat. Ook over de eigen grenzen, de 
waarschuwingen negerend dat je op de verkeerde weg, op een ongezonde weg aan 
het wandelen bent. Een klinklaar recept voor een burn-out. Alle talenten worden 
ingezet, het werk stapelt zich op, de relativering ontbreekt en je loopt vast in de zelf 
uitgezette route. Je doel wordt uiteindelijk niet gehaald en gefrustreerd en lusteloos 
zit je op de bank, de interesse in alles lijkt en voelt als verloren. Sim bezig zo? Ik 
denk van niet. Het beloofde paradijs aan de horizon is een hel geworden in je 
onmiddellijke  omgeving. Zo ben je ingehaald door je eigen ambities en je eigen 
kortzichtigheid. Je hebt je vastgelopen in de strik van de vogelvanger, de fuik van de 
visser, die je zelf hebt uitgezet met je ambities en je ‘moeten’ en ‘behoren’.  

Anselm Grün spreekt in een tekst over positief denken over geloven en handelen als 
‘doen alsof’. Doen alsof is een manier van relativerend handelen. Je doet alsof je al 
een bepaald doel hebt bereikt, terwijl je weet dat het niet zo is, je doet alsof je je 
stinkende best doet, maar je weet, dat je ook maar een mens bent, dat je ook je 
gebreken hebt. Maar door dit doen alsof kom je wel in beweging en zal het resultaat 
van je handelen je over de streep trekken. Mozes moest zelf de eerste  stap in het 
water zetten de van de zee bij de Uittocht uit het slavenland Egypte. Pas toen hij 
vertrouwen toonde in de belofte dat ze gered zouden worden ging de zee uit elkaar 
en konden ze er door heen. Zonder die stap geen teken, geen redding, geen 
bevrijding. Een stap in het blinde, het onbekende, het maar erop wagen? Welke 
keuze heb je anders? Als je wordt aangespoord, of als je jezelf aanspoort om een 
doel te halen, om woorden uit de schrift in je te laten resoneren zodat je er naar kunt 
leren leven en handelen is dit ‘doen alsof ’ een methode die kan helpen.  

Grün zelf zegt hierover, ik citeer: “Bij deze methode hoort het geloof als 'doen alsof' 
het waagstuk om ook te handelen naar het woord. De handeling is het experiment, 
dat de juistheid van de geloofshypothese bewijst. Wij willen de bewijzen vaak voor 
het experiment van ons handelen in handen hebben. Wij willen in onszelf voelen dat 
we genezen zijn, dat de Heer met ons is, dat we een nieuwe schepping zijn. Wij 
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willen de Geest van God in ons ervaren en pas na die ervaring handelen. Maar met 
deze instelling belemmeren wij voor onszelf de genezing. We houden angstig vast 
aan onszelf. Wij willen ons door het Woord van God zelf verlossen en zelf genezen 
en pas als we gezond zijn, als mensen zonder tekortkomingen, bij de anderen op de 
voorgrond treden. Maar dat is uiteindelijk ongeloof. Wij geloven alleen wat we voelen, 
wat we ervaren. En op die manier blokkeren wij voor onszelf nieuwe ervaringen, op 
die manier blokkeren we voor onszelf de eigenlijke godservaring. De ervaring van het 
geloof heb je pas als je springt voordat je het hebt ervaren, als je doet alsof het klopt 
voordat je dit met zekerheid weet. Geloof heeft ervaringen nodig. Anders zal het in 
ons verbleken. Maar de ervaring krijg je pas bij het experiment van het doen.” 

Maar hoe nu zo te doen dat het doen niet alle aandacht opeist en dat daarin geen 
relativering meer is? Hoe te voorkomen dat je afbrandt door maar te doen? Hoe te 
voorkomen dat je gefixeerd raakt op het doen en niet meer in de gaten hebt dat het 
doen ergens toe moet leiden? Kortom hoe voorkom je dat de doelen te hoog worden 
gesteld waardoor je je eigen beperkingen uit het oog verliest en denkt dat je ze wel 
‘even’ kunt gaan halen? Hybris: “ik kan dat, kijk eens hoe goed ik ben, heb eerbied 
voor mijn prestaties, vervul mij met jullie achting voor mij,” dat kan niet de bedoeling 
zijn. Fanatisme, religieus fanatisme dat zelfgekozen of opgelegde doelen hoger stelt 
dan persoonlijk welzijn en het welzijn van anderen, dat denkt pas gelukkig te kunnen 
zijn als… en als… en als… heeft het ‘doen alsof’ als daad van geloof en van 
vertrouwen niet begrepen. Doen alsof wil zeggen, handelen in de geest van het 
woord, dat je oproept, dat je opwekt, dat je over je grenzen van je eigenwaan, je 
eigen onmacht en je eigen beperktheden heen wil tillen. ‘In de geest van’ wil ook 
zeggen, niet exact hetzelfde, het hoeft geen precieze kopie te zijn, niet een al te 
letterlijke invulling. Ook hier schuilt zich een adder onder het gras: denken dat het 
proces volgens bepaalde patronen en vastgelegde banen moet verlopen. Doelen 
kunnen op vele manieren worden bereikt en vaak is de snelste weg de omweg naar 
het doel. Soms moet je heel iets anders ondernemen om te ontdekken dat je 
oorspronkelijke intuïtie en inspiratie toch de juiste en de meest adequate waren in je 
leven. In Australië ontdekken dat je hart ligt in Nederland in die kleine plaats waar je 
bent opgegroeid bijvoorbeeld.  

Grün stelt dat inbeeldingen een grote rol spelen in ons leven. Negatief werkt dat zo 
als we denken het paradijs hier en nu te moeten bewerkstelligen. Als het niet lukt 
zitten we in zak en as. Grün zegt, ik citeer: “Wij leven dus voortdurend van 
inbeeldingen. De vraag is of wij willen leven volgens inbeeldingen die de 
werkelijkheid voor ons veranderen of volgens inbeeldingen die de werkelijkheid voor 
ons duiden zoals ze is.  

De inbeelding van het geloof omsluit de realiteit voor ons zoals zij werkelijk is, zoals 
zij gezien vanuit God is. Wanneer wij leven volgens de inbeeldingen van het geloof, 
dan leven we in overeenstemming met de realiteit en zodoende gezond. Je kunt je 
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daarom ook niet zomaar alles inbeelden. Uit de realiteit blijkt of een inbeelding klopt 
of niet. De werkelijkheid is echter nooit volledig ondubbelzinnig. Ze heeft altijd 
meerdere kanten. Door de afkeurende gedachte ga je de werkelijkheid zien door een 
negatieve bril. Wat je ziet, is werkelijk.  

Maar het is slechts een fragment, een negatieve selectie. Wanneer je de 
werkelijkheid ziet door de bril van het geloof, dan zie je haar in haar volle rijkdom. Je 
ziet haar vanuit God en daarom goed.”  

Grün stelt echter ook dat het niet allemaal rozengeur en maneschijn is wat het geloof 
betreft. Hij zegt: “Je kunt je echter ook in het geloof iets aanpraten wat niet klopt of 
wat je niet dichter bij God brengt. Er bestaan ook fanatieke bemoedigende 
gedachten die gebruik maken van bijbelwoorden. Paulus geeft een criterium aan 
waarmee je kunt zien of het een zelfbedacht positief woord is of een positief woord 
vanuit het geloof: het is het criterium van vreugde en liefde, van geduld en  
zachtmoedigheid, van vrede, goedheid, vriendelijkheid en geloof (vgl. Gal. 5:22v.). 
En voor monniken is het hoofdkenmerk van echt geloof dat je niet oordeelt, maar 
gelooft dat ieder mens een goede kern heeft. Wanneer je door je bevestigende 
innerlijke zinnen fanatiek en bekrompen wordt, op anderen scheldt en anderen 
veroordeelt, dan is dat altijd een teken dat jij je niet hebt opengesteld voor het Woord 
van God, maar dat je met je woorden de werkelijkheid naar jouw hand wilt zetten, 
zelfs wanneer je woorden uit de Bijbel gebruikt.” 

Zo kun je ook naar jezelf kijken en ontdekken wat je streven en handelen, wat je 
‘moeten en behoren’ je uiteindelijk echt opleveren. Word je er blijer van, sta je elke 
ochtend met plezier op en krijg je er energie van, of ben je al moe voordat de dag 
goed en wel begonnen is omdat je zoveel van jezelf moet. Als dat laatste het geval is 
weet je zeker dat je op de verkeerde weg bezig bent, en dat de route geen gezonde 
levensweg is. Geloven, vertrouwen en ernaar handelen, en door dat handelen stukje 
bij beetje ontdekken waar het werkelijk om draait, ervaren dat de lat niet elke dag 
hoog hoeft te liggen, en als hij wel hoog ligt, dat je graag de prijs wilt betalen, (dat 
kost ook minder energie), het is een manier van leven die ruimte biedt en ruimte 
geeft. Het leven is geen gevangenis van moeten en plichten meer, maar van mogen. 
Uitproberen, vallen en opstaan, leren van je fouten, nieuwe kansen, nieuwe energie, 
nieuwe wegen inslaan, en de moed erin houden, stukje bij beetje ervaren dat je op 
de goede weg zit, het kan allemaal. Dan liggen er ook geen depressies op de loer als 
het een keer flink tegenzit. ‘Doen alsof’ is dus heel wat anders dan jezelf wat wijs 
maken. Voortdurend de lat te hoog leggen is echt een vorm van zelfbedrog. De prijs 
is te hoog. 
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Anselm Grün benadrukt dat ook de schrift niet oproept tot onmogelijke dingen. Je 
fanatisme wordt niet gevraagd. Wel je inzet om de hoop die in je leeft handen en 
voeten te geven.   

Hij schrijft en daarmee sluit ik af: “De opvatting dat het geloof een soort 'doen alsof' 
is, sluit wel degelijk aan bij de Heilige Schrift, bijvoorbeeld bij de Brief aan de 
Hebreeën, die het geloof definieert als 'de grondslag voor alles waarop we 
hopen' (Heb. 11:1). Je hebt het niet, je merkt het niet, maar het vormt toch je 
grondslag, je handelt ernaar in de hoop dat het klopt. Wanneer wij het geloof zo 
opvatten, dan bevrijdt het ons van de prestatiedruk, alsof wij in het geloof steeds iets 
moeten voelen en ervaren. Geloof moet zeker worden ervaren. Maar in onze tijd 
wordt soms zo over geloofservaringen gesproken dat alle mensen die daarvan niets 
in zichzelf bespeuren, een slecht geweten krijgen en gaan denken dat ze nu eenmaal 
niet op de juiste manier geloven. Er bestaat een dwang om iets te moeten ervaren, 
alle mensen die niets ervaren, krijgen daardoor een gevoel van minderwaardigheid.  

Geloof als 'doen alsof' bevrijdt ons van deze druk. We hoeven niet per se iets te 
voelen. We kunnen toch uit ons geloof leven, we kunnen simpelweg proberen te 
leven alsof het klopt. Door te handelen kunnen we dan voelen dat het klopt. Maar we 
hoeven het niet te voelen. Het kan best zijn dat je ook bij wat je vanuit je geloof doet, 
niet altijd voelt wat het geloof tot uiting brengt. Je leeft dan een tijdlang 'alsof', in de 
hoop dat het leven de juistheid van je handelen bewijst en het je ook weer laat 
voelen.” 

Geciteerd uit: Anselm Grün, Op andere gedachten. Positief leren denken, Kampen 
2005 (ten Have) p. 77-89 

John Hacking 2013 

SECULARISATIE - GOD ALS MENS - ALS WERELD - ALS GESCHIEDENIS 

In het dagblad Trouw stond op 10-4-1999 een interessant artikel van de hand van 
Frits de lange: "Als een spirituele exercitie". Deze spirituele oefening heeft tot doel 
om tot een "nieuwe" benadering van God te komen.  

God die niet meer alleen te vinden is via de overgeleverde verhalen, via de theologie, 
of de kerkelijke leer, dus indirect, maar ook rechtstreeks in de eigen ziel. God niet 
alleen meer buiten je, te aanbidden in de kerk, de viering, het gebed, maar ook als 
onder-deel van je eigen leven: God die met de woorden van Meester Eckehardt 
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"steeds opnieuw geboren wordt in de mens, in het leven, in de geschiedenis, in de 
kosmos". Hoe moeten wij ons dat voorstellen en wat betekent dit?  

Volgens de Lange heeft de God die wij graag zouden wensen, waarvan we hulp 
verwachten in nood, maar die niet ingrijpt vanuit de hemel, afgedaan. Want geloven 
in een dergelijke God is een drogbeeld, een stuk zelfbedrog. God is niet afroepbaar 
op commando, God is géén handige uitvlucht als wij het in ons leven niet meer aan 
kunnen en als we de eisen van de realiteit te zwaar vinden. Want, zo de Lange, 
telkens als wij het in de eerste 'echte' werkelijkheid niet meer kunnen uithouden, 
gaan wij op zoek naar God in een andere, een 'tweede werkelijkheid', die we 
transcendent noemen. God in de hemel, die ons aardse mensen moet komen 
helpen. Maar nog nooit is er echt hulp uit de hemel neergedaald in de gestalte die wij 
graag zouden hebben willen zien. Reeds de filosoof Nietschze schreef al over God 
dat Hij 'dood' was.  

Deze God als "doekje voor het bloeden" heeft afgedaan en dat is mede te danken 
aan de opvattingen van theologen (waaronder D. Bonhoeffer) die geen vrede konden 
hebben met een dergelijk beeld van God. Maar ook de ontwikkelingen in onze 
maatschappij, o.a. de verschrikkelijke moordpartijen tijdens de wereldoorlogen 
hebben ertoe bijgedragen dat ons beeld van God aanzienlijk is gewijzigd. Want 
waarom greep God niet in? - Omdat Hij níet kón ingrijpen, omdat wij een verkeerd 
beeld van God hebben. 

Misschien klinkt dit hard in onze oren. Misschien klinkt dit wel heel hard wanneer wij 
voelen dat wij van God en alleman verlaten zijn, als wij niet meer kunnen rekenen op 
hulp uit de hemel.  

Maar is dit laatste ook waar? Is het niet eerder zo dat wij een verkeerd beeld van 
God hebben (of hebben gehad) en dat wij God in dit beeld hebben vastgelegd 
waardoor Hij wel machteloos moest worden?  

Want als je een beeld maakt van God, leg je Hem vast op dat beeld. Als God liefde is 
en je ervaart geen liefde van zijn kant, dan kun je twee dingen doen: zeggen God is 
géén liefde (of Hij laat er niets van merken, omdat....vult u maar in), of mijn beeld van 
God is te krap, te beperkt, te simpel en mijn verwachtingen zijn te menselijk. 

Soms lijkt het wel alsof in onze cultuur afscheid genomen is van het Godsgeloof want 
de samenleving wordt minder godsdienstig en de kerken hebben steeds minder 
invloed op de maatschappij. Maar kerk en religie en geloof zijn niet drie dezelfde 
categorieën. Ze dekken elkaar niet.  

Religie zou je kunnen omschrijven met 'de wijze van denken en handelen die 
mensen beoefenen die op zoek zijn naar een transcendente werkelijkheid buiten (of 
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binnen) deze werkelijkheid maar die niet noodzakelijk met deze werkelijkheid 
samenvalt'. Ze zijn om het eenvoudig uit te drukken op zoek naar een hemelse 
werkelijkheid, een hemel los van of naast de aardse werkelijkheid.  

De kerken zijn concrete gestaltes waarin dit religieuze zoeken vorm krijgt in rites, in 
een leer, in een praktijk van alledag. Omdat dit religieuze zoeken is vastgelegd in een 
overgeleverde leer en omdat er een groot instituut achter staat spreekt men ook over 
godsdienst. God wordt gediend vanuit een bepaalde opvatting van godsdienstigheid 
en vanuit een bepaald geloof.  

Geloof zou je dan kunnen omschrijven als 'de houding van de mens die gericht is op 
God en die in zijn leven antwoord geeft op dezelfde God zoals hij denkt te moeten 
antwoorden, of zoals het in leer en in rite is vastgelegd en voorgedaan.' 

Het onderscheid tussen religie en geloof wordt in de verschillende kerken en  
theologieën verschillend omschreven maar daar wil ik nu niet bij stil staan.  

Geloven krijgt gestalte vanuit de kerken en vanuit de gelovige praktijk die door deze 
kerken wordt gestimuleerd maar dat is géén noodzakelijke voorwaarde. Kerken 
kunnen een houvast bieden en een richting wijzen, maar God is voor iedereen 
toegankelijk ongeacht de invloed van de kerken. Elk mens draagt een kiem van 
religiositeit in zich en ook een kiem van gelovigheid of vertrouwen (namelijk je durven 
toe te vertrouwen aan God of iets goddelijks). Of die kiem tot ontwikkeling komt is 
mede afhankelijk van talrijke invloeden in de opvoeding en de maatschappij. 

In de christelijke theologie wordt verwoord dat God mens is geworden in Jezus van 
Nazareth. Een aantal theologen heeft dit beeld van de menswording van God 
doorgetrokken en omgezet in andere termen. Als God mens kan worden betekent dat 
in die visie ook dat Hij cultuur kan worden, ethiek, kunst, democratie.  

In de kiem van het christendom ligt volgens de Lange besloten dat het op den duur 
op moet houden religie te zijn. De theoloog D. Bonhoeffer schreef reeds aan het 
begin van de Tweede Wereldoorlog dat "God ons te weten geeft dat we moeten 
leven zonder God."  

Daarmee maakt Bonhoeffer God zelf actief verantwoordelijk voor het verval van de 
religie, volgens de Lange. "Het secularisatieproces waarbij de cultuur afscheid neemt 
van het christendom is het werk van de christelijke God zelf". God neemt zo deel aan 
zijn schepping dat Hij niet alleen via zijn Zoon, maar als scheppingswerk zelf deel 
ervan gaat uitmaken. "Zo alleen in die onvoorwaardelijke deelname aan het lot van 
zijn eigen schepping, is Hij God." God wordt mens, niet alleen in Jezus, maar in elk 
van ons! Dat mag je dan concluderen.  

Dat betekent ook dat wij moeten ophouden met onze energie te richten op een 
'tweede werkelijkheid' buiten deze, op een hemel buiten onze aarde. "Het 
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Christendom dient niet langer uit de wereld te vluchten, niet langer een dubbelwereld 
te bestendigen; zijn taak en missie is het dat hij meer en meer wereld wordt." Niet de 
hemel is het doel, maar de aarde, het leven moet worden geheiligd, zoals dat ook 
gevraagd wordt van ons in de bijbel in Leviticus 19 en zoals dat ook zichtbaar wordt 
in het optreden van Jezus. In feite is dit proces in de geschriften vóór het optreden 
van Jezus al lang aangekondigd.  

In het scheppingsverhaal treedt God terug achter zijn scheppingswerk en krijgen de 
mensen de opdracht om de aarde te behoeden en te verzorgen. De mens wordt 
verantwoordelijk gemaakt. God treedt terug achter zijn schepping. 

In het openbaringsverhaal op de Sinaï waar het volk van Israël de tien geboden 
ontvangt en een trits andere geboden treedt God terug achter zijn geboden. God 
dienen wil nu zeggen zijn geboden uitvoeren en tot voltooiing brengen. God treedt 
terug achter zijn openbaring. Het volk draagt de geboden mee op stenen tafelen als 
herinnering aan die God. De heilige ruimte in de tempel, het heiligste der heiligen is 
en blijft leeg. Iets dat de Romeinse veldheer Titus zwaar aangreep bij de verovering 
van Jeruzalem in 70 na Christus: welke God wordt hier aanbeden als de ruimte 
helemaal leeg is? 

En hoe zit het met het verhaal van de verlossing van de aarde en de mens? 

Hebben wij niet de belofte gehoord van de komst van een messias? Zal ook hier God 
terugtreden achter de messias? Heeft dit niet al plaatsgevonden in de messias Jezus 
van Nazareth? En wachten wij niet allen op de messiaanse tijd die echter pas zal 
aanbreken als wij er rijp voor zijn? Of met andere woorden als wij dit messiaanse 
verlossingsidee reeds met ons mee dragen, dat wil zeggen als we zelf messias zijn 
geworden? Dus ook hier treedt God terug acher zijn verlossing want de verlossing 
komt op ons neer: wij moeten het zelf doen! 

Bijbels gesproken komt dus veel op ons neer: wij mensen zijn helemaal 
verantwoordelijk. Tot de laatste snik, zou je kunnen zeggen. Geschapen als wij zijn, 
(wij zijn niet de oorzaak en bron van onszelf) komen wij terecht in een wereld waarbij 
ons richtingwijzers worden aangereikt  (via de openbaring van de geboden van God) 
en worden wij op het spoor gezet om deze wereld te "heiligen", dat wil zeggen zo te 
behandelen dat zij tot haar recht komt en daarmee verlost wordt van haar gebreken 
en 'onvolmaaktheid'. 

De mens als Gods' schepsel (wat een door en door godsdienstige uitspraak is) wordt 
hoeder van al het aardse in Naam van God. Gezegend Hij die komt in de Naam des 
Heren, zingen wij daarom in het Sanctus. Dat is de kern van onze aardse opdracht.  

Maar hoe zit het dan met de overgeleverde waarden en christelijke waarheid? Als 
alles God is, of God kan worden, verliest het Christendom dan niet zijn exclusiviteit 
als godsdienst? Of met andere woorden wordt de kerk overbodig?  
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De Lange is hier kort en duidelijk over: de christelijke traditie wordt nu pas echt 
traditie - dat wil zeggen doorvertelde overlevering. "Het christendom als 
wereldbeschouwing, hecht verankerd in instituties en symbolen van de sociale 
werkelijkheid, is in onze cultuur verleden tijd."  

Maar het instituut en de symbolen, de machtsposities en de hiërarchie, zijn zij niet 
een onopgeefbare voorwaarde voor het doorvertellen van het christelijke verhaal? De 
kerk als instituut zal dit volmondig bevestigen: zonder uiterlijke gestalte geen 
innerlijke boodschap, zonder ambt geen Geest etc. Maar de Lange is hier minder 
overtuigd van. Het christendom als verhaal is in zijn ogen eerder een verzameling 
zwerfstenen (zeker in onze zappende tv-cultuur, waar iedereen een stukje religieus 
bewustzijn en praktijk bij elkaar zoekt, vaak los van overgeleverde tradities). En die 
zwerfstenen (denk aan: D. Hammarskjöld die hierover schreef in zijn dagboek met 
dezelfde titel) treffen we nog voortdurend aan in onze werkelijkheid en zij vormen 
daarom een belangrijk deel van onze christelijke identiteit, ze bepalen mede onze 
geestelijke horizon. 

Daar zitten we dan met "lege handen" (d.w.z. "wij moeten het zelf maar uitzoeken" ) 
en met een instituut kerk dat heeft afgedaan en dat nog slechts weinig echte invloed 
heeft op de leefwereld van mensen. Maar klopt dat wel? Vecht de kerk niet hevig 
terug? En laten de theologen van de secularisatie ons niet teveel zitten met een 
afbraakgeloof? Christendom als "dipsaus" voor wie af en toe wil proeven? 

De Lange gelooft dat de nieuwe kijk op God veel moed vereist, zeker niet een vlucht 
achteruit in de veilige schoot van de traditie en de overgeleverde beelden. "De 
graankorrel in de aarde moet sterven om vruchten voort te brengen" zo de Lange, die 
daarmee Johannes 12,24 citeert. Zo ook met ons beeld van God - niet de oude 
beelden "reanimeren" maar het beeld van God opnieuw durven te doordenken tegen 
de achtergrond van de dood van de oude beelden en verwachtingen van God. 

En wat is dan nieuw, wat komt er uit de aarde na de dood van de graankorrel te 
voorschijn? Welk nieuw gewas zal weer vruchten dragen? 

De Lange gelooft dat de mystieke binnenkant van het christelijk geloof dan eindelijk 
de aandacht krijgt die het verdient: de ziel van de mens komt centraal te staan, 
ontdaan van alle mogelijke (aan)kleding die haar verbergt en die het goddelijke in 
haar verhult.  

Mystieke geschriften hebben vaak op gespannen voet gestaan met de officiële 
theologie van de gevestigde kerken. Komt hier nu een einde aan? Of verdwijnt het 
overheersende beeld van de kerk als maatschappelijk fenomeen en slaagt de 
bestaande kerk erin deze mystieke onderstroom te integreren en vruchten te laten 
dragen? Uit de geschiedenis weten we dat mystieke ervaringen zich niet laten 
inperken en dat zij de kaders springen van elke vorm van theologie. Ook vanuit 
kerkelijke zijde is er dus veel moed voor nodig om de Geest te laten waaien en zich 
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niet laten te bepalen door de angst om het oude en vertrouwde te verliezen. Maar 
hoe gaat de kerkelijke toekomst er dan uitzien? 

De christelijke traditie, een overlevering ontdaan van haar historische ballast, krijgt 
nu de ruimte om te ontdekken wat er in al die eeuwen wel geweest is in de 
ervaringen van de grote mystici, maar wat nooit echt is doorgedrongen tot het 
kerkvolk. De Lange voorspelt een democratisering van de mystieke grondgedachten, 
een algemene verspreiding van mystieke ervaringen en opvattingen. "God en ik (het 
ik van de Psalmen, van Augustinus en meester Eckhart, van Simone Weil, Johannes 
van het Kruis en Dag Hammarskjöld) zijn twee zijden van eenzelfde werkelijkheid!" 

De mystieke binnenkant is volgens de Lange een nog niet ingeloste belofte van het 
christendom. Nu het christendom zijn bepalende maatschappelijke positie heeft 
verspeeld en nu veel terreinen die vroeger tot het christelijk curriculum behoorden 
overgegaan zijn in de mens- en natuurwetenschappen komt pas echt ruimte vrij om 
diep te gaan - om de eigen ziel en de God in die ziel te exploreren.  

Niet via de weg van de theologie, de rede, of het verstand, maar veeleer via de 
'ongrijpbare stilte, de poëzie van het ambivalente vertrouwen, de overgave als een 
wachten op God, God in de leegte, de afgrond, het vraagteken zonder antwoord.' 

De Lange schets een  christendom dat de weg opgaat van de training van het 
innerlijk, een nieuwe spirituele oefening die voor iedereen openstaat en waarvoor 
geen geldige toegangscode nodig is zoals een doopbewijs of ander 
lidmaatschapsbewijs van een kerk of godsdienst. 

Secularisatie - God als mens - als wereld - als geschiedenis wil dus eigenlijk zeggen 
dat leven én dood, dat onze gehele werkelijkheid God is, en dat onze taak erin 
bestaat om in ons leven te ontdekken hoe en waar God aanwezig is en hoe wij onze 
relatie tot Hem kunnen bepalen. En niet alleen het leven, ook de dood is dan deel 
van God. Als wij mensen teruggeven van waaruit wij zijn ontstaan. De bouwstenen 
van het leven worden weer ingezet in nieuwe verbanden, in een nieuwe 
geschiedenis.  

Misschien zullen wij 'de hand van God' veel meer dan nu het geval is gaan ervaren in 
steunende en troostende handen van medemensen. Want ook zij dragen God met 
zich mee in hun ziel. Wie weet wat deze nieuwe ontdekking van God, deze zoektocht 
op kan leveren. Spraken de mystici niet over "een allesoverweldigende 
onbeschrijflijke ervaring van liefde, van licht, van zelfacceptatie en weten" toen zij 
hun ervaringen met God stem probeerden te geven? Misschien kunnen wij in hun 
sporen treden, eerder zelfs dan verwacht. Er is alleen durf voor nodig! 

John Hacking 2013 
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De meta-positie van de theologie 

De filosofie was vroeger de dienstmaagd van de theologie. Alvorens men aan de 
studie theologie begon studeerde men eerst een paar jaar filosofie. Dan pas was 
men rijp om aan de slag te gaan met theologische begrippen en constructen. Men 
had kennis gemaakt met logica en metafysica en nu was men klaar voor de 
gedachten omtrent God. Theologie is een studie die meta-posities inneemt net als de 
filosofie. Om dat te kunnen doen is het nodig om een goed begrippenapparaat tot je 
beschikking te hebben want zonder lukt dat niet. De filosofie levert een bijdrage en 
de theologie gaat op dit pad verder. Het begrippenapparaat van de theologie heeft 
een bijzondere status omdat het de pretentie heeft iets te zeggen over God en de 
transcendentie, thema's die strikt genomen buiten de waarneembare werkelijkheid 
vallen. Filosofie kan strikt genomen niet verder komen dan de aanname dat er een 
God kan zijn en concreet constateren dat er mensen zijn die in God geloven en aan 
zijn bestaan of aan zijn aanwezigheid geloven. Dat laatste is een existentiële 
beslissing en géén filosofische stap. Een consequent doorgedachte filosofie komt uit 
bij een a-theos, niet-god. Maar nu heeft de filosofie nog wel meer problemen om 
begrippen en thema's te doordenken zodat ze voor iedereen te onderschrijven zijn. 
Bijvoorbeeld begrippen als bewustzijn, werkelijkheid, subjectiviteit, objectiviteit, 
kosmos, wereld, etcetera zijn op de keper beschouwd problematisch. We gebruiken 
de begrippen wel in ons dagelijks spraakgebruik maar als we ze problematiseren 
komen we in een veld van onhelderheid terecht. Een grote mist bedekt de toppen 
van de filosofische bergtoppen hoe vaak deze ook zijn verkend en beklommen door 
tal van filosofen in de loop der geschiedenis.  

Maar in de theologie is het eigenlijk niet veel anders. Als de theoloog ook al 
voortbouwt op de uitgangspunten van de filosofie, ze wordt noodzakelijkerwijs 
besmet met de filosofische onduidelijkheden en aporieën. Thomas van Aquino heeft 
zo heel veel gehad aan de ideeën van de Griekse filosoof Aristoteles. Als de 
theologie zich daar niets van aantrekt kan dat natuurlijk maar het hele bouwwerk 
wordt alleen maar meer onzeker. De theoloog problematiseert meestal niet de 
begrippen waarmee hij bouwt en al helemaal niet het filosofisch bouwwerk dat eraan 
ten grondslag ligt. Dat betekent strikt genomen dat de theologische constructen op 
drijfzand zijn gebouwd vanuit filosofisch perspectief. Nu de theologie haar 
vooraanstaande plaats in de wetenschappen die vanouds het academisch milieu 
bepaalden, heeft verloren is er nog minder kans om haar het voordeel van de twijfel 
te geven en de nodige ruimte en het respect dat ze verdient. Is dat erg? Dat hangt  
van je perspectief af. En ook van het feit of je met theologie nog iets wilt bereiken.  

Is de theologie dan helemaal zinloos geworden in de moderne tijd? De opkomst van 
de aandacht voor hermeneutiek in de filosofie heeft de theologie een dienst bewezen 
want nu kan ze op dit fundament verder bouwen zonder de noodzaak van een 
metafysica die op aannames berust en die uitgaat van begrippen als oorzakelijkheid, 
oorsprong, beweging, veelheid, eenheid, verandering, niets en andere begrippen 
zoals die ook in natuurwetten ter sprake komen. De hermeneutiek heeft de ogen  
geopend voor betekenissen en verhaalstructuren. Als de woorden die over God 

!  81



worden gesproken, ontleend zijn aan verhalen en als de verhaalstructuren van de 
bijbel en van andere religieuze geschriften centraal staat, dan betekent dat, dat we in 
een ander soort discours zijn terecht gekomen. En als dan de relatie wordt gelegd 
met de existentiële dimensie achter of onder die verhalen (ook al berust dat veelal op 
vooronderstellingen die weer gebaseerd zijn op persoonlijke getuigenissen), dan 
voelen de theologen op hun klompen aan dat ze nu weer verder kunnen. Maar nu op 
een nieuw spoor en minder afhankelijke van de metafysische constructen die de 
theologie eeuwen daarvoor heeft getekend. Geloven is in eerste instantie een 
existentieel gebeuren. Aandacht voor de existentie is in de geschiedenis van de 
filosofie niet zo oud en binnen de theologie die grotendeels op filosofie voortbouwde 
evenmin. Het existentialisme is duidelijk een keerpunt in de geschiedenis van de 
filosofie. Heeft daarmee het rationalisme dat eeuwen lang het discours bepaalde 
afgedaan? Ik denk van niet, maar het is niet meer de overheersende stroming binnen 
het denken. Met de opkomst van fenomenologie en de aandacht voor de ervaring en 
het betekenis geven aan deze ervaringen heeft de theologie haar voordeel kunnen 
doen. Theologiseren is nu niet meer alleen een kwestie van deductie maar inductie 
staat nu centraal: de bronnen voor theologie liggen nu ook in het leven van concrete 
mensen en niet alleen maar in schrift en traditie. De vertaling van het heden en de 
hedendaagse ervaringen vormen nu mede uitgangspunt voor het theologiseren.  

Vanuit de eeuwenlange tradities in de theologie is dit eigenlijk een soort van unicum. 
Niet dat dit niet eerder gebeurde, want elke periode heeft haar neerslag achter 
gelaten op het theologiseren, (zie Augustinus die de problemen van zijn tijd meenam 
in zijn denken) maar het unieke zit in het feit dat we nu in een totaal nieuwe fase van 
de menselijke geschiedenis terecht zijn gekomen. Nieuw is namelijk dat we op het 
punt staan het lichaam achter te laten. Nog niet helemaal letterlijk, hoewel 
transhumanisten hier wel van dromen, maar meer virtueel. We hebben het lichaam 
niet meer compleet nodig om bepaalde acties te ondernemen, de computer heeft 
veel overgenomen. Maar hoe verhoudt  de computer zich tot de bijbel en de verhalen 
uit die tijd? De mogelijkheden van nu tegenover de bijbelse wonderverhalen? De 
nomadische stammen en het rondtrekkende volk tegenover de wereldsteden nu? Is 
met de verandering van context ook niet de onmogelijkheid gegeven überhaupt 
verhalen uit die tijd te plaatsen in het heden omdat er zoveel verschrikkelijk 
veranderd is?  

Ik vermoed dat we nog nauwelijks in de gaten hebben wat de nieuwe wereld die we 
aan het betreden zijn inhoudt voor ons denken en theologiseren. Als we erin slagen 
alles via de digitale weg te laten verlopen, al onze communicatie, ongeacht onze 
verschillen, dan heeft dat gevolgen voor onze theologische begrippen. Want wat 
wordt de praktijk? Wie en wat bepaalt de inhoud van de begrippen en beelden? 
Neem bijvoorbeeld Wikipedia en de mate waarin de daar vastgelegde betekenissen 
worden geraadpleegd, dan ontdek je hoe betekenissen conform gebruik en 
opvattingen van de samenstellers komen vast te liggen. Het ontdekken van 
alternatieven wordt extra moeilijk als de gebruiker daar te lui voor is of het inzicht 
mist dat er varianten zijn en dat geen betekenis absoluut is. Als in de nieuwe 
communicatiesystemen regels en betekenissen komen vast te liggen omwille van het 
gemak in de communicatie zal dat misschien ten koste gaan van de diversiteit en 
pluraliteit van de begrippen en hun inhoud. Hoe zou het begrip God worden 
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omschreven? Als een vorm van relikwie? Een vergeten of ouderwetse mogelijkheid 
van mensen uit het verleden die zich nog vasthielden aan betekenissen uit inmiddels 
achterhaalde religieuze systemen? Of het begrip incarnatie, hypostase, het begrip 
openbaring, verlossing en schepping? Woorden als zonde en genade, bevrijding, 
hemel en hel, liefde, ze hebben allemaal een zwaar theologische lading en veld 
waarin ze zijn ontstaan. Kunnen we ze nog vruchtbaar inzetten in onze tijd? 

Toch is de theologie nog niet helemaal uitgespeeld. Haar betrokkenheid op het 
transcendente karakter van de werkelijkheid kan haar een kritische lading geven om 
het hier en nu van de materiële waan van de dag en de kortstondigheid van de 
belevenissen te confronteren. Er is meer dan hier en nu, en meer dan het zichtbare 
en tastbare. Dat méér heeft een eigen waarde die niet in reclameslogans en 
leefregels valt te vangen. Het oude model van de pelgrimstocht kan dit illustreren. 
Velen gaan tegenwoordig te voet op weg naar een bekende plaats. Waarom 
ondernemen ze deze tocht? Om te ontdekken wat er nog meer te koop is in hun 
leven buiten werk, carrière en relaties: namelijk een basis waaruit ze kunnen putten 
en leven, inspiratie die hen op de been houdt en die misschien de mogelijkheid biedt 
voor een groter concept om hun leven te verstaan. Hoe gaat dat dan? Door te lopen, 
door je over te geven aan de natuur, door de moeilijkheden op je weg niet uit de weg 
te gaan en door te overdenken waar je tot nu toe mee bezig bent geweest. Teksten 
uit de Schriften en de religieuze tradities kunnen je handreikingen aanreiken waaraan 
je jezelf kunt optrekken in je overwegingen. Anderen konden het volhouden, 
ontdekten nieuwe kaders, waarom jij dan niet? En als wij de theologie zo inzetten, 
vanuit deze meta-positie, dan is er nog veel winst te halen en zal ze vruchtbaar zijn 
als nooit tevoren. Maar zoals voor alles geldt, het is niet zonder prijskaartje. Je moet 
er wel wat voor doen in de vorm van studie en tijdsinvestering. Het zal zeker de 
moeite waard zijn. 

John Hacking 2013 

Vreugde van het evangelie 

De goede boodschap is een blijde boodschap. Zij verschaft vreugde aan wie haar 
ontvangen. Dat is de inzet, dat is de bedoeling van de auteurs van het verhaal van 
Jezus van Nazareth in vier varianten. De werkzaamheid van Jezus van Nazareth 
was zo bijzonder en zo van een volstrekt uniek karakter dat zijn leven en zijn daden 
gelijk zijn gesteld aan deze goede en blijde boodschap: Hij is de boodschap, zijn 
leven en werk verschaft blijheid omdat goedheid op aarde onder de mensen 
zichtbaar wordt. Christelijk gesproken, vanuit het perspectief van de christenen, de 
volgelingen, is Hij de Zoon van God die Gods goedheid present stelt en belichaamt. 
Jezus is Gods manifestatie op aarde, hij is het vleesgeworden Woord van God. En 
dit woord kondigt de komst en de groei aan van het Rijk van God, een wereld van 
recht en gerechtigheid, van liefde, vrede en verdraagzaamheid. Dit is in een 
notendop de kern van deze 4 evangeliën.  
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Wij, de volgelingen hebben het hier niet altijd even gemakkelijk mee. De wereld zit 
niet altijd te wachten op deze goedheid en deze blijheid die de woorden uit het 
evangelie kunnen brengen. Want allereerst zijn het woorden en nog niet 
vleesgeworden woorden, hoeveel pretentie de teksten ook zelf hebben met 
betrekking tot het Woord van God. Ten tweede, spelen de verhalen zich lang geleden 
af en hebben de volgelingen niet altijd de moed en de kracht gehad om deze 
woorden in hun eigen leven te vertalen en na te leven. En dan druk ik mij heel, heel 
voorzichtig uit. Ten derde vragen deze woorden niet alleen instemming van de 
toehoorder, maar vooral ook daadkracht. Ten vierde is de kracht die in Jezus 
werkzaam was en die zich manifesteert in de groei van het Rijk van God niet 
universeel ervaar op een wijze die je wel moet overtuigen. De volgelingen moeten 
het als het ware waarmaken en daar zit de angel in het hele verhaal. De volgelingen 
zijn geen zoon of dochter van God op de wijze zoals Jezus dat was. Wij zijn dan wel 
kinderen van God maar de dood is nog ongenaakbaar en de opstanding uit de dood, 
waarvan we zeggen, dat Jezus dat heeft meegemaakt, is (nog) niet ons deel. De 
opstanding van één enkeling uit de dood, niet controleerbaar, slechts op basis van 
horen zeggen, van enkele getuigen, daar maken wij modernen korte metten mee. 
Natuurlijk zijn er in de loop van de geschiedenis velen geweest die dit niet hebben 
geloofd. En er zijn heel velen die aan deze opstanding geen boodschap hebben. Dat 
maakt het verhaal ook lastig voor de volgelingen. Wat blijft er dan nog over van de 
vreugde, waarin uit zich dan de blijheid? 

Maar maakt het werkelijk wat uit? Dat je bewijzen in handen hebt, dat je het zeker 
weet? Dat Jezus de Zoon van God is, vleesgeworden Woord van God? Dat Hij is 
opgestaan uit de dood en ons daarin is voorgegaan? Het zijn ook manieren van 
spreken die vallen binnen de categorie van “maar en als”. Het is een wijze van 
rederenen en denken: “Maar “ en dan volgt een tegenwerping of een bevestiging. 
Voor of tegen de zaak. Voor of tegen de inhoud van het evangelie.  “Als”  en dan 
volgt een argument voor of beschrijving van een situatie met conclusies. Dat moet de 
toehoorder, de volgeling in spé over de streep trekken. Maar werkt het wel zo? Is elk 
argument in deze categorie niet ook een drogreden? Is het niet een vorm van 
boerenbedrog omdat rationaliteit dan de norm wordt?  Als ik het kan snappen, kan 
volgen, kan onderbouwen en de zin ervan inzie moet het wel kloppen? Maar is dat 
zo? Werkt Gods woord niet anders, doorheen, of los van alle argumentatie? Met 
andere woorden in welk taalspel bevinden wij ons als wij luisteren naar het evangelie 
en als wij ons de woorden aantrekken en in ons leven vlees en bloed laten worden? 
Ik vermoed dat de kracht van Gods woord schuilt in de werkzaamheid ervan: het 
Woord van God keert nooit vruchteloos terug. En daarin ligt het bewijs: de 
vruchtbaarheid ervan, de werkzaamheid ervan. Maar wat is dat voor soort bewijs, 
wat voor soort vreugde is dat dan?  

Het is geen trucje om het evangelie onder te brengen in een apart taalspel. Dat zou 
ook te makkelijk zijn en het verklaart niet waarom er in de loop der eeuwen miljoenen 
volgelingen zijn geweest die deze woorden bloedserieus namen. Maar ook hier zit ik 
in de categorie van het “maar” die ik kan gebruiken tegen de ontkenners. Het is en 
blijft heel moeilijk om buiten deze taalcategoriën en redeneringen te treden. Hoe kan 
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ik van de vreugde getuigen, haar laten zien zonder deze rationele, zonder deze 
emotionele oprispingen die bouwen op argumenten voor en tegen. Misschien niet 
langer kletsen maar doen, de handen uit de mouwen. Al het grote is uiteindelijk 
ontstaan uit iets kleins. Het Christendom begon met de geboorte van een baby. De  
zoon van David, zo werd er over hem gesproken. Een kind met een belofte, een kind 
als belofte. Dat is ons kerstverhaal. Vele jaren daarna heeft dit kind bijzondere 
dingen gedaan die wij nog steeds proberen te herhalen. In die herhaling zit volgens 
mij het geheim. Niet in de herhaling op zichzelf maar in de inhoud van deze 
herhaling. Het verspreiden van “liefde” op zo een wijze dat mensen die ermee in 
aanraking komen, die erdoor geraakt worden, opstaan, opvlammen, wakker worden 
uit hun lethargie, hun doodsslaap, hun onmacht, hun slachtoffer zijn. Eigenlijk is het 
heel simpel: mensen die op je pad komen zo aandacht geven dat ze het gevoel 
krijgen dat ze er helemaal mogen zijn, dat ze mogen bestaan zoals ze zijn. Dat ze 
goed zijn zoals ze zijn. Niet dat alle fouten, alle misstappen zomaar worden 
weggenomen of vergeven. Maar dieper, op een dieper niveau: mogen ervaren dat je 
gezien en geaccepteerd wordt tot in de kern van je wezen. Dieper dan dat is niet 
mogelijk.  

Dat vraagt nogal wat. Dat is niet zo simpel om al die mensen op je pad existentieel te 
accepteren en hen het gevoel te geven van er mogen zijn. Toch lukt het af en toe. 
Toch is het mogelijk als wij onze eigen muizenissen minder belangrijk vinden dat 
onze opdracht om dit handen en voeten te geven. Dat gaat natuurlijk met vallen en 
opstaan, maar het proberen is al de moeite waarde. Blijde boodschap is het brengen 
van goedheid, de ervaring van goedheid in het concrete van alledag. Dat is een 
opgave maar het is ook een gave. Als opgave hebben we hier weet van, maar als 
gave realiseren wij ons misschien te weinig dat we alles al in huis hebben om elkaar 
die goedheid, die acceptatie, die liefde te schenken. Je komt er alleen maar achter 
als je het doet. Dus waarom niet wagen? Als je liefde oprecht is zal ze zich door niets 
kunnen laten ontmoedigen en zal ze ook niet worden ontmoedigd. Dat is het geheim 
van Gods Woord dat niet vruchteloos terugkeert naar God.  

John Hacking 2013 

Avanti Avanti 

Onze huidige kardinaal van het bisdom Utrecht kan men niet betrappen op visionair 
inzicht of profetisch handelen. Zijn wijze van werken is eerder die van een 
boekhouder te noemen. Rekenen en berekenen. Financiële argumenten worden 
vaak ingezet om het handelen en de genomen besluiten te beargumenteren en te 
funderen. Zo was het tot nu tijdens zijn bisschopsambt te Groningen en later te 
Utrecht als mensen moesten worden ontslagen of als het seminarie daar moest 
worden gesloten. (Wat inmiddels weer teruggedraaid is). 
Toch heeft hij een poging ondernomen om zijn visie op de toekomst te schetsen in 
het document: “Het geloof in Christus vieren en verbreiden in het derde decennium 
van de 21ste eeuw” Utrecht, Hoogfeest Christus, Koning van het heelal, 23 
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november 2014. De kardinaal stelt dat, ik citeer: “In de afgelopen tien tot vijftien jaar 
zijn de parochies in ons aartsbisdom overspoeld met beleidsnota’s, waarin 
vergaande plannen werden ontvouwd om te reorganiseren. Wat dat betreft hebben 
we als Kerk de overheid en het bedrijfsleven ver achter ons gelaten. Vanaf 2002 
ontstonden samenwerkingsverbanden tussen de parochies in de vorm van 
parochieverbanden. Tussen 2007 en 2011 zijn de 326 toenmalige parochies 
gefuseerd tot 48 grote tot zeer grote parochies. Deze omvatten 3 tot wel 13 
oorspronkelijke parochies. Binnen deze reorganisaties bleven de kerkgebouwen in 
het algemeen behouden.” 

Dat hij geen profeet is weet hij zelf en hij geeft dat ook toe maar toch voelt hij de 
behoefte om de beminde gelovigen te waarschuwen voor de nabije toekomst. Hij 
schrijft, ik citeer: “Schertsenderwijs werp ik weleens de vraag op hoe ons 
aartsbisdom eruit zal zien in het jaar 2028, waarin ik volgens het kerkelijk recht 
wegens het bereiken van de 75-jarige leeftijd aan de paus mijn ontslag moet 
aanbieden. Een profeet ben ik niet. Maar ik hoef ook geen profeet te zijn om iets te 
kunnen zeggen over de Kerk en de parochie in het derde decennium van de 21 ste 
eeuw. Wel is een waarschuwing vooraf op haar plaats: het toekomstbeeld kan 
schokkend zijn voor wie gehecht is aan de oude kerkstructuren die in ons 
aartsbisdom voor een groot deel nog bestaan, maar in de komende jaren snel van 
het toneel zullen verdwijnen. We zijn hard op weg naar een aartsbisdom dat aan het 
einde van het derde decennium van deze eeuw minder dan de helft van het huidige 
aantal parochies zal tellen.”  

Toen hij aan de paus dit  verhaal vertelde dat heel veel kerken zullen moeten worden 
gesloten was deze wel geschokt maar hij zei ook “avanti”, dat vooruit, verdergaan 
betekent volgens de kardinaal. Niet omkijken in nostalgie, niet depressief worden 
maar de krachten bundelen, dat is het motto. Als we onze verantwoordelijkheid in 
deze niet nemen, zo de kardinaal, zijn we als een kerstboom zonder wortels waarvan 
de naalden na een paar weken op de grond liggen. Het is ook geen zaak om 
schuldigen aan te wijzen, bisschoppen bevoordeeld die vasthouden aan de leer en 
liturgie van de kerk alsof daar de oorzaak zou liggen van de kerkverlating. Ook de 
priesters, diakens en pastoraal werkers zijn niet de zondebok. De oorzaak ligt vooral 
hierin, ik citeer: “Als gevolg van een cultuuromslag hebben jongeren in de tweede 
helft van de jaren zestig de Kerk massaal verlaten. In het verlengde hiervan hebben 
zij het christelijk geloof niet of nauwelijks aan hun kinderen doorgegeven.” Dus we 
zitten nu met de gebakken peren.  

Maar toch gaat de kardinaal in mijn ogen wel heel erg snel in zijn analyse van de 
recente geschiedenis, alsof de invloed van conservatieve bisschoppen zoals Gijsen 
en Simonis er niet toe deed.  Zij waren het, met goedkeuring van Rome, die niet 
alleen zogenaamde vrijdenkers maar ook heel veel geboren en getogen trouwe 
katholieken tegen zich in het harnas hebben gejaagd. Wat na Vaticanum Twee in 
Nederland begon als een hoopvolle beweging in de kerk van onderop, eindelijk zou 
er ruimte komen voor getrouwde priesters, misschien ook wel vrouwelijke 
ambtsdragers, eindelijk ruimte voor de leek in de liturgie, is met veel door Rome 
gesteund elan nooit van de grond gekomen. De restauratie werd ingezet met het 
voornaamste argument dat het kerngegeven van het kerkelijk leven de eucharistie is, 

!  86



en die kan alleen door de priester bediend worden. En de priester is en blijft een 
ongehuwde celibatair levende man. In de zeventiger jaren, toen ik pastoraal-
theologie studeerde, was het al zichtbaar dat de eucharistie zou worden ingezet om 
het priesterambt te beschermen en vooral ook af te schermen tegen de zogenaamde 
“nieuwlichters” die op de theologische opleidingen mannen en vrouwen opleidden tot 
dezelfde priestertaken. Veel priesters die eerder werden opgeleid legden het op 
missionair, diaconaal en vooral intellectueel vlak (exegese, kennis van de 
geschiedenis, de kerkelijke leer, de dogmatiek) af tegen de nieuwe lichting van 
pastoraal werkers en werksters die een veel gedegener en meer op het pastoraat 
toegespitste opleiding hadden genoten. Sociologie en psychologie kwamen op de 
theologie-opleidingen voor pastoraal werkers in plaats van bv. hoe te leren voorgaan 
volgens de Romeinse ritus met alle oefeningen die daarbij hoorden.  

Gespreksvoering, drama, rollenspel, supervisie, intervisie en theologische reflectie 
op eigen denken en handelen in plaats van een mariologie uit 1912 of het 
neothomisme. In feite hebben de theologische opleidingen voor pastoraal werkers in 
die tijd de kloof bloot gelegd die er bestond tussen het ouderwetse seminarie en de 
moderne tijd. De seminaries die later werden gesticht door Gijsen en anderen zijn als 
het ware weer terug bij af als zij de ontwikkelingen van de moderne tijd niet in hun 
curriculum meenemen. En ik vermoed dat hier een groot probleem schuilt bij de 
nieuwe lichting jonge priesters. Bespreking op de opleiding van de eigen seksualiteit, 
de omgang met homoseksualiteit , een leven in onthouding en in het aangezicht van 
veel begeerten en verlangens, in onze maatschappij prominent aanwezig, lijkt vooral 
nog niet echt plaats te vinden, met alle gevolgen van dien. Dan heb ik het nog niet 
over de invulling van de pastorale taken die heel wat meer omvatten dan voorgaan in 
de liturgie.  

Toch wil onze kardinaal deze priesters tot de vaandeldragers maken van de nieuwe 
ontwikkelingen in de kerk. Zij dragen enkel en alleen de eindverantwoordelijkheid 
want zij zijn pastoor. Voor de anderen is er gezien de krimp in de kerken geen plaats 
meer, en ook dit wordt beargumenteerd op basis van geld, ik citeer: “Door de 
vermindering van de beschikbare financiële middelen wordt het aantal betaalde 
medewerkers in de parochies rap minder. In 2010 heb ik besloten alleen nog 
onbezoldigde diakens te wijden en geen bezoldigde, omdat valt te voorzien dat in de 
niet meer zo verre toekomst de aartsbisschop van Utrecht, die immers een op het 
kerkelijk recht gebaseerde zorgplicht heeft ten opzichte van de in zijn bisdom 
geïncardineerde priesters en diakens, hun geen inkomen meer kan garanderen en 
daardoor jegens hen niet meer aan zijn zorgplicht kan voldoen. Over een tiental jaren 
zullen er nog slechts zeer weinig en aan het eind van het volgend decennium 
nauwelijks nog pastoraal werk(st)ers zijn.” Opvallend is dat dit toekomstplan dus 
voortbouwt op een besluit uit 2010. Wat toen gezaaid is, wordt nu geoogst als visie 
op de toekomst. “Avanti” is dus hier een voortzetten van een ingezette weg die 
pastoraal werkers en diakens uitsluit om een grotere rol te vervullen binnen het 
kerkelijke ambt.  

In een drieslag voor de toekomst, namelijk: kerntaken – nabijheid – innovatief 
pastoraat wordt een beeld voor morgen ontworpen. Minder gelovigen, minder kerken, 
minder priesters, minder taken zou je zo zeggen, maar de schijn bedriegt. De 
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eucharistie is en blijft naast de sacramenten het hart van de kerk. De priester de 
enige bedienaar. Onbezoldigde vrijwilligers en enthousiaste jongeren mogen de 
catechetische, missionaire en diaconale taken met veel vuur vervullen. En dan maar 
hopen dat het enthousiasme voor het Rijk van God laaiend blijft. Eigenlijk in dit visie-
stuk niets nieuws onder de zon, alleen maar voortzetting van een neergaande lijn en 
roeien met de riemen die je hebt.  

Avanti, avanti, stel ik me toch iets anders voor. Niet de gelovige staat in dit stuk 
centraal maar de priester en de overgebleven kerkgebouwen waar eucharistie kan 
worden gevierd. Stel nou eens dat we, als we echt zouden durven terugkijken naar 
het begin van de eerste kerkgemeenschappen, en we hiervan zouden willen leren, 
wat zou er dan moeten gebeuren om de toekomst wat prettiger voor te stellen en ook 
met wat meer perspectief? Deze eerste gemeenschappen waar de apostel Paulus 
over spreekt heeft geen vaste structuren zoals wij die nu kennen. Priesterfuncties 
waren er nog niet, mannen en vrouwen gingen voor in gebed en in het delen van het 
brood. De middeleeuwse discussie over het lichaam van Christus was nog ver weg 
en het lichaam van Christus was vooral de gemeenschap van gelovigen die bij elkaar 
kwamen om brood te breken en wijn te delen. Niet het brood zelf of de wijn, maar de 
gelovigen waren het lichaam. Dat vind ik een mooi en inspirerend beeld. Het zet de 
gelovige in zijn kracht als deel van dit lichaam. De priester als voorganger, 
presbyteros, gaat voor in gebed maar hoeft niet het alleenrecht te hebben. Want als 
hij er niet is kan er zeker niets plaatsvinden op het terrein van breken en delen en het 
ontvangen van sacramenten? Dus met andere woorden, een visiedocument dat 
bouwt op enkel de aanwezigheid van priesters op het sacramentele vlak is wel erg 
naïef en vertrouwt wel heel erg op de kwaliteiten van deze priesters, alsof het 
godsvolk geen andere krachten kent en geen andere kwaliteiten heeft. De eerste 
bisschop die het aandurft om de gelovigen op te roepen om ook op het sacramentele 
vlak verantwoordelijkheid te nemen zal, zo voorspel ik, zijn oren en ogen niet 
geloven, want het godsvolk zal dat met alle vreugde oppakken. Maar wie durft? Wie 
durft de gelovige in het middelpunt te plaatsen van de pastorale praktijk zonder de 
scheidslijnen te benadrukken die er nu liggen tussen ambtelijk priesterschap en 
leken? Wie durft op plekken die klein zijn, veraf liggen, de gelovigen zelf 
verantwoordelijk te maken voor hun gelovig leven inclusief het vieren? We zullen 
zien wat de toekomst brengen zal. 

John Hacking 2014  

  
En ze legde hem in een kribbe 

En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren 
zoude. 
En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, en wond Hem in doeken, en leide Hem neder 
in de kribbe, omdat voor henlieden geen plaats was in de herberg. Lukas 2,6-7 uit de 
Statenvertaling 
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De dagen werden vervuld, dagen van zwangerschap, advent, en zij baarde haar 
eerst geboren zoon “nion proto-tokon”. Hij werd in doeken gewikkeld en neergelegd 
in de kribbe, de voederbak. Hieruit heeft de traditie afgeleid dat het een plek moet 
zijn voor dieren, een stal, een grot waar ze verbleven. De eerstgeboren zoon, de 
verlosser in spé, aangekondigd in de ontmoeting tussen Maria en de engel Gabriël, 
geboren in armoedige omstandigheden. Een eerst geboren zoon, waarschijnlijk 
waren er dan nog meerdere die zouden volgen. De evangelies spreken over broers 
die samen met hun moeder Jezus opzoeken als hij volwassen geworden is en 
predikt voor de menigte. Maar de kerkelijke traditie wil hier niets van weten want 
Maria als moeder van de Zoon van God dankt haar roem enkel en alleen aan de 
geboorte van de verlosser, de Messias. Andere kinderen zouden dat beeld alleen 
maar kunnen vertroebelen en misschien ook de (oorspronkelijke) maagdelijkheid van 
Maria “im Frage” stellen. Die maagdelijkheid is onlosmakelijk verbonden met de 
aankondiging van de geboorte door de engel Gabriël als hij Maria erop wijst dat ze 
zwanger zal worden ook al heeft ze geen man gekend, heeft niemand haar 
bezwangerd.  Maar Gods kracht zal over haar komen en Maria stemt toe, zij stemt in 
met haar toekomst. “Uw wil geschiedde” klinkt het. Amen. 

Er was geen plaats in de karavanserai, de herberg, de plek waar werd gegeten, de 
dieren werden uitgespannen en waar werd overnacht. Geen hotel zoals wij ons dat 
nu misschien voorstellen, maar een plek waar reizigers samenkomen om te rusten 
en verhalen uit te wisselen. Op zich geen teken van discriminatie dat er geen plek 
was. Vol is vol. En als het zo druk is dat iedereen op weg is kan dat snel gebeuren. 
Het werd dus een soort van stal waar ze onderdak vonden. Gelukkig maar. 
Franciscus heeft in de lijn van Jesaja dit gegeven opgepakt om ook de os en de ezel 
aanwezig te laten zijn bij deze blijde gebeurtenis van de geboorte. Want zo Jesaja, 
deze dieren kennen hun plaats en hebben weet van God. Dit in tegenstelling tot het 
volk van God dat achter de afgoden aanholt. Eigenlijk wordt er niet zoveel verteld in 
deze twee korte verzen. Maar de traditie, de eeuwenlange geschiedenis is er door 
geïnspireerd en velen denken nu te weten hoe het zit en vooral hoe het er heeft 
uitgezien. Schilders verbeelden een armoedige stal, met zuilen, afgebrokkeld, het 
Huis van David, als ruïne, een kind op de naakte grond, de goddelijke zoon 
rechtstreeks uit de hemel gevallen. En allen in aanbidding om dit goddelijk wezen. 
Maar hij lag gewoon in een kribbe, meer niet. Over aanbidding geen woord. Herders 
komen na te zijn gewaarschuwd voorbij, en ook nog sterrenwichelaars. Zij brengen 
ouders en kind hulde en aanbidden wat zich voor hun ogen toont in doeken 
gewikkeld. Zie hier de bron voor deze uitbeelding. Maar als je strikt genomen deze 
twee verzen leest wordt er met geen woord gerept over God, over een Zoon van God 
of over een Messias. Laten we ons daarom maar beperken tot wat we hier lezen 
anders komt de geboorte van een Zoon van God net zo uit de hemel vallen als het 
kindje op veel schilderijen.  

Ze legde hem in een kribbe. Op het hooi, tussen het strooi. Zullen die dieren vreemd 
hebben opgekeken als er opeens zo’n wurmpje tussen hun eten ligt. In doeken 
gewikkeld. Velen hebben gewezen op het verband tussen deze doeken en de laatste 
doeken waarin het dode lichaam van Jezus werd gewikkeld toen hij dood en wel in 
het graf werd gelegd. Deze laatste doeken blijven achter als vrouwen het graf leeg 
aantreffen. Dus dat verband hoef ik niet meer te leggen. Blijft over het neerliggen in 
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de kribbe tussen het hooi voor de beesten. Je snapt het al: Jezus is voedsel voor de 
mensheid. Jezus als geestelijk voedsel dat velen zal inspireren. Uit elk kind kan een 
heilige groeien of een moordenaar zei George Steiner al jaren geleden. Een mooie 
uitspraak. Uit dit kind zal, zo luidt de claim, de verlosser groeien voor de wereld. Dat 
is een hele pretentie en dat in een tijd dat de Romeinen het rijk hebben 
gepacificeerd. Niet met het woord, niet met het recht, niet met de economie maar 
allereerst met het zwaard. Dit kind zal het zwaard voorgoed afzweren. Het zal 
inzetten op het Woord, het doen van het Woord en het tot vervulling laten komen van 
het Woord van God. “Dabar” , in het Hebreeuws: dat zowel woord als daad betekent. 
Het Woord doet wat het zegt, zoals God in het begin van het boek Genesis de wereld 
schept door te spreken. In den beginne was het Woord... En op het einde zal het 
Woord zijn. Daartussen zitten wij ingeklemd, tussen geboorte en dood. Moge het 
daarom telkens een Woord zijn van leven dat ons draagt, dat duurt in ons leven en 
dat voedt. Zoals het hooi de os en de ezel voedt, zoals het kind in de kribbe ons 
gemoed kan voeden en teder maken onze wilde driften.  

John Hacking 2014 

Gezag, heilige boeken en geweld 

Bijna alle heilige boeken uit de wereldreligies zijn geschreven in een periode waarin 
het niet vanzelfsprekend was dat iedereen kon lezen en schrijven. Er werd door een 
lid van een bepaalde groep, meestal de priesterklasse, voorgelezen en het volk 
luisterde. De teksten zijn dan ook zo geschreven dat ze zingend of citerend 
voorgedragen kunnen worden. Zo blijft het ook langer in het geheugen hangen. De 
geletterden die op hetzelfde niveau staan omdat ze kunnen lezen en schrijven 
discussiëren over de inhoud van de teksten en de over de interpretaties. De 
toehoorders die niet kunnen lezen en schrijven blijven zo in een afhankelijke positie 
van de lezer en interpreet. Ook in de tijd van Jezus zien we deze bewegingen. Het 
rabbijnse Jodendom kent een veelheid aan stromingen en interpretaties die in de 
Talmoed naast elkaar mogen bestaan. In het Nieuwe Testament zie je al dat er veel 
verschil van mening is tussen de uitleggers van de schriften maar ook dat Jezus heel 
vaak het laatste woord heeft. In feite heeft er dan al een selectie plaatsgevonden en 
is de “christelijke” interpretatie of wat daar voor door mag gaan, de visie van Jezus 
(volgens de evangelist) de belangrijkste.  

Desondanks zijn er nog veel onopgehelderde tegenstellingen en is er tegenspraak in 
de evangelieteksten, brieven en andere geschriften in de christelijke Bijbelboeken. 
Het kerkelijk leergezag zal er in de komende eeuwen dan ook alles voor doen om dit 
glad te strijken en te spreken met een mond. Het feit al dat er een instantie ontstaat 
zoals het kerkelijk leergezag legt al getuigenis af van dit gegeven: de interpretatie is 
voorbehouden aan een select gezelschap van uitverkorenen. Het optekenen van de 
heilige boeken vindt dus grotendeels plaats in een tijd van ongeletterdheid. Bij het 
uitvinden van de boekdrukkunst verandert deze situatie fundamenteel. Het 
protestantisme, als verzet tegen de exclusieve interpretatie van de katholieke kerk, is 
niet denkbaar zonder deze uitvinding van de boekdrukkunst. In een klap werd de 
bijbel, vertaald in de volkstaal, toegankelijk voor elke gelovige die had leren lezen en 
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schrijven. Het gevolg is een veelheid aan interpretaties die zich vertalen in even 
zovele stromingen binnen de protestantse kerk.   

Nu veel mensen kunnen lezen en schrijven is de interpretatie van de teksten geen 
alleenrecht meer van een beperkte groep bevoorrechten. Sinds de ontdekking en 
toepassing van de hermeneutiek weten we dat hermeneutische principes voor alle 
teksten gelden en dat elke interpretatie er maar een is. Wat de rabbijnen al 
beweerden, namelijk dat een waarheid niet voor alle tijden hoeft te gelden en niet 
voor alle situaties, wordt nu langzaam algemeen onderkend. Wat in de 
Middeleeuwen gold hoeft nu niet meer te gelden. De maatschappij verandert, de 
context verandert en het beeld van de wereld en op de werkelijkheid verandert. En 
dat voortdurend. Nieuwe technische uitvindingen op het terrein van communicatie en 
techniek geven onze wereld een totaal nieuwe gestalte. Niet meer het horen, niet 
meer het zelf lezen, maar de werkelijkheid van de virtualiteit neemt nu de overhand, 
de computer is de baas. De technische mogelijkheden om digitaal en daardoor 
virtueel te communiceren scheppen een totaal nieuwe situatie. Daardoor lijkt het 
alsof de geschriften van lang geleden van hun bijzondere positie worden verstoten. 
Zij worden maar even zovele waarheden naast ander even zovele waarheden. De 
claim dat ze rechtstreeks afkomstig zijn uit een goddelijke mond is niet meer te 
houden omdat exegese en hermeneutiek haarfijn de ontstaansgeschiedenis en de 
veranderingen blootleggen in de teksten. Ik vermoed dan ook dat alle nadruk op de 
orthodoxie van de leer en de geschriften, het hechten aan één interpretatie, het 
verklaren van de eigen vaak conservatieve interpretatie van de heilige boeken als de 
enige juiste ook een vorm van verzet is tegen de moderniteit.  

Als er veel waarheden naast elkaar kunnen en mogen bestaan is de claim op dé 
waarheid een vorm van absolutisme, en vorm van dictatoriaal gedrag dat met deze 
waarheid in de hand zich gerechtigd voelt om andere meningen, dus andere mensen 
te bestrijden. Hoever dit kan gaan zien we in de geschiedenis als de “ketters en 
andere vijanden van het geloof of die ene filosofie” een voor een op de brandstapel 
branden. Tijdens de Franse Revolutie worden ze vakkundig onthoofd door de 
guillotine en tijdens de Tweede Wereldoorlog bedrijfsmatig vergast en verbrand in de 
crematoria. Hitler, Stalin en Mao en later de adepten van deze grootheden in 
massavernietiging en genocide hebben vrij spel en verklaren hun visie tot de enige 
ware. Die afwijkt sterft of wordt opgesloten. Boekverbranding kondigt meestal al aan 
wat er gaat gebeuren. Als er geen boeken meer zijn van de tegenstemmen hebben 
de interpreten van het tegengeluid geen poot meer om op te staan en wordt hun 
stem gesmoord. De verwoesting van de bibliotheek van Alexandrië door de 
Romeinen was in die zin niet alleen vandalisme maar, zo vermoed ik, ook een vorm 
van het onderdrukken van elke vorm van tegengeluid op basis van interpretatie van 
boeken. Maar het is te lang geleden om hier goed over te kunnen oordelen. De 
verbanning en vernietiging van de Talmoed nadat de Romeinse keizer Constantijn 
het christendom heeft aangenomen is hiervan een ander voorbeeld. De 
boekverbranding in Berlijn na het aantreden van Hitler maakt dit nog beter duidelijk. 
De namen van de auteurs die uit de gratie waren gevallen worden een voor een 
opgelezen en dan verdwijnen hun producten in het vuur. Overbleef de bijbel van de 
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nazi’s “Mein Kampf” en de abjecte geschriften van Alfred Rosenberg over de nazi-
ideologie, het daarbij horen racisme en antisemitisme.  

Een zelfde beweging maken wij in onze dagen mee in Irak en Syrië waar de groep 
ISIS een islamitisch kalifaat tracht te vestigen gebaseerd op hun kortzichtige 
interpretatie van Koran en Sharia. Mohammed, de profeet wordt vooral voorgesteld 
als een heldhaftige strijder, een veroveraar en elke gedode medestander wordt 
regelrecht getransporteerd als martelaar naar het paradijs. Elke gruweldaad begaan 
tegenover christenen, Yezidi’s, moslims, medegelovigen dus die niet zo strikt in de 
leer en de toepassing ervan zijn wordt gesanctioneerd met een beroep op de koran 
en op de nieuwe leider van dit kalifaat, de zelf uitgeroepen kalief. Ook dit, zo 
vermoed ik, is een vorm van verzet tegen de moderniteit. Ondanks het feit dat alle 
moderne communicatiemiddelen worden ingezet om een boodschap van terreur te 
verspreiden over de wereld. Als er heldhaftig op een You-Tube film wordt verkondigd 
dat hun vlag zal wapperen boven het Witte Huis in Washington en dat Amerika zal 
waden in bloed moet ik denken aan de uitspraak van een van de leiders van de orks 
in deel 3 van de Ban van de Ring, gebaseerd op het boek van Tolkien. Deze ork zegt 
nadat hij een soldaat heeft afgeslacht: “de tijd van de mens is ten einde gekomen, 
het tijdperk van de orks begint”. De leden van ISIS zijn de orks van onze dagen. Met 
dezelfde pretentie, dezelfde bloeddorstigheid en aangevuurd door hetzelfde kwaad. 
Elke nuancering ontbreekt, elke wil tot dialoog en tot samenleven met anders 
denkenden ontbreekt. Zij willen macht en wel absolute macht, alleen heerschappij. 
Voor anderen is er geen plaats. We weten wat er in de film In de Ban van de Ring 
met de orks gebeurt. Wie weet breekt dit sneller aan dan we verwachten voor de 
leden van ISIS, maar ook in de film moet er gevochten worden tot het laatst tegen 
deze overmoedige en overmachtige vijand. Er is geen weg terug, maar ik hoop toch 
en verwacht dat de moderniteit en de krachten die daarin ontketend zijn zullen 
overwinnen, dat pluriformiteit, diversiteit, humaniteit en menswaardigheid ook in de 
toekomst bepalend zullen zijn en niet de bloeddorstige mening en de waarheid van 
enkelingen.  

John Hacking 2014 

Jezus, lichaam (en seks) en God 

Mijn probleem met de lichamelijkheid en de seksualiteit van Jezus is niet zozeer de 
vraag of hij van vrouwen hield of van mannen, of dat hij altijd celibatair is geweest en 
gebleven maar de vraag hoe het zit met de relatie tot God – als Zoon van God – als 
incarnatie van God en het goddelijke. In de tijd van Jezus zelf was het 
vanzelfsprekend om te trouwen en kinderen te krijgen. Zonder seks moeilijk 
voorstelbaar, ook al liggen er die claims ten aanzien van zijn moeder. Het niet krijgen 
van kinderen is eigenlijk in de ogen van veel Joodse wijsgeren een daad van 
wantrouwen, niet durven vertrouwen op de Heer en zijn toekomst. Het zij zo. Jezus 
kreeg geen kinderen, tenminste we weten er niets van af. Net zo min als wij weten 
hoe het zit met zijn relaties met vrouwen en mannen. Dat is allemaal in de nevelen 
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van de geschiedenis gehuld. Maar we weten wel dat op talloze concilies van 
kerkvaders besluiten zijn genomen rond de visie op de menselijkheid en 
respectievelijk goddelijkheid van Jezus. Hele strijdgevechten zijn erom gevoerd wie 
er nou gelijk heeft.  

Dat is nou precies het probleem. Als je stelt dat Jezus de Zoon van God is, en dat hij 
als zodanig onderdeel is van de Heilige Drie-eenheid dan heb je het niet over een 
feitelijke werkelijkheid maar over een geformuleerde visie op de werkelijkheid. Een 
visie die in de tijd al weer honderden jaren verder is dan de periode waarin Jezus 
leefde. Ook de laatste en oudste geschriften over Jezus reiken waarschijnlijk niet 
terug tot aan het daadwerkelijke leven van Jezus. Dus alles wat er gezegd en 
geschreven is, is allemaal achteraf. Op zich geen probleem, zo gaan die dingen. 
Maar voor de invulling van je eigen geloof, de inhoud van wat je nu gelooft heeft het 
wel degelijk gevolgen. Mijn thema is mijn leven lang al, de vraag naar God, de vraag 
naar manifestaties van het goddelijke. Ten diepste komt het hierop neer dat ik mij 
afvraag of wij als mensen in staat zijn iets te ervaren van een goddelijke 
werkelijkheid die onze werkelijkheid draagt. Als wij hiertoe in staat zijn kunnen we het 
misschien ook bewijzen. Maar we weten allemaal dat dát geen eenvoudige zaak is. 
Velen roepen dan ook dat er geen goddelijke werkelijkheid bestaat en dat het 
allemaal wensdenken en menselijke fictie is. Het is een geprojecteerd hoopvol 
perspectief dat de relativiteit en vooral onze menselijke ellende tijdens dit bestaan zin 
moet geven en een dragend houvast. Zover wil ik ook weer niet gaan en het is ook 
veel te makkelijk. Kunnen wij God ervaren met ons lichaam? Kunnen wij God via 
onze oren ervaren, waar de bijbel toch vaker over spreekt? Zien is al heel lastig, dat 
komt (bijna) niet voor (behalve dan een keer de achterkant bij de profeet Elia, 
volgens de tekst). Ook in de verhalen over Jezus is nergens sprake ervan dat Jezus 
God ziet. Hij claimt wel dat Hij en de Vader (God) een zijn. Maar dat is een claim. 
Geen empirisch gegeven.  

Wij mensen zijn afhankelijk van onze ervaring om ons een mening te vormen over dit 
leven en ook over het wel of niet bestaan van het goddelijke. Ik bedoel dat breed. 
Een gevoel kan ook een eigen evidentie hebben die aan de ratio misschien vreemd 
is. Zo zijn er meer onderdelen van onze lichamelijkheid en ons lichamelijk existeren 
die hun eigen waarheid hebben die niet meteen binnen wetenschappelijke 
categorieën valt te onderzoeken of bewijzen. Neem het begrip bewustzijn. Niet echt 
goed bekend, of het begrip leven, idem, of het begrip ziel, net zo vaag. Onze intuïtie 
wijst ons vaak de weg maar hoe dat precies in zijn werk gaat? Misschien is de 
aanwezigheid van het God en het goddelijke wel op een intuïtieve manier ervaarbaar 
en is er later in de loop van de geschiedenis hier stem aan gegeven via taal, 
verhalen, openbaringsverhalen. Als we geboren worden is de allereerste confrontatie 
met deze werkelijkheid er eentje van horen: het luisteren naar de verhalen, de 
verhalen die over God de ronde doen. Dat kleurt waarschijnlijk onze hele perceptie. 
Via onze oren komt het binnen en gaat het verhaal ook een eigen leven leiden. Dat 
maakt je misschien ook gevoelig voor alles wat daarna komt rond het goddelijke. De 
kennismaking via kunst, via uitingen van mensen, via geloofsgetuigenissen en via de 
concrete gestaltes waarin de religies zich manifesteren. Dat al eeuwenlang. Dus er 
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moet wel een kern van waarheid in zitten. Zouden er zo velen als eeuwenlang er 
helemaal naast zitten? Bestaat er een collectief weten, kennen, ervaren dat het 
goddelijke bevestigt, alleen al door het religieus ingevuld leven en het voltrekken van 
religieuze rites? Dus door het doen komt de kennis. En door dit doen ook de 
aanvaarding, de toewijding en het vertrouwen? De formulering daarvan in 
leerstellingen, en ook in een persoonlijk beleefd geloof zijn daar dan het gevolg van. 
Zo is de cirkel rond maar weet ik het nog niet. Als Jezus = God = mens = lichaam 
dan zou dat betekenen dat God in Jezus mens wordt en mens is, dus lichamelijk. 
Maar het einde van dit lichamelijk leven is er een van lijden en gruwelijk sterven 
gevolgd door een opstanding uit de dood. Vanuit God gezien moet dat toch een heel 
vreemde gang van zaken zijn als je als God tot nu toe teruggetrokken, niet-
ervaarbaar, niet voor menselijke zintuigen ervaar bent. Dan kom je als God opeens 
midden in de wereld te staan om je daarna weer helemaal terug te trekken. Vreemde 
zaak als je het op de keper beschouwt. Dat kan bijna niet waar zijn.  

Ik vermoed dan ook dat we met het probleem van onze taal zitten en de categorieën 
die wij gebruiken. Het begrip God is een aanduiding, een teken dat verwijst maar dat 
niet bewijst. God is een samenvatting, een semiotisch teken, een samengebalde 
betekenis. God is al datgene wat goddelijk is in onze realiteit en dat we als zodanig 
als goddelijk ervaren. Maar dat is waarschijnlijk niet materieel en niet lichamelijk. Als 
de ziel goddelijk is of van goddelijke oorsprong kan hierin God schuilen. Maar is dit 
echt meer dan een wijze van uitdrukken? Hebben de mystici een punt als ze dit 
gegeven aanhalen? Hier kom je weer op het probleem van het delen van een 
persoonlijke ervaring. Wat voor de een ervaarbaar is, is het voor een ander niet. Niet 
elke mens heeft mystieke ervaringen en niet elk mens is in staat zijn intuïtief beleefde 
ervaringen adequaat te verwoorden en te delen. De laatste keren dat ik teksten van 
een theoloog las en van een filosoof over de ziel eindigden beiden met een gezang. 
Een lofzang. Misschien is deze laatste vorm wel het laatste middel om iets over God 
uit te zeggen en ook het enige echte middel dat raakt aan je eigen ziel. Het is een 
wijze van mediterend bevestigen, van al zingend het ritueel van het geloof 
voltrekken. Misschien is dat het hoogst haalbare? Wie weet. 

John Hacking 2014 

Kosmos, taal, God en zin 

Het ontstaan van ons heelal met de talloze sterrenstelsels roept niet alleen verbazing 
en verwondering op maar maakt ons ook bewust van de menselijke al te menselijke 
invulling van het begrip God in de bijbel en in andere religieuze geschriften. Ten tijde 
van het ontstaan van de bijbel had men een andere kijk op de wereld en de 
geschiedenis en dat blijkt vooral uit de omschrijvingen die gegeven worden van God, 
zijn optreden, zijn acties in het licht van de geschiedenis van het volk en de profeten 
van de Hebreeërs en later Israël. In het boek Job wordt de schepping zoals wij haar 
kennen vanuit het perspectief van toen toegeschreven aan God. Geen woord over 
supernova’s, sterrenstelsels, het uitdijend heelal en wat al niet meer. Het lijkt dan ook 
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dat die al te menselijk beschreven God eigenlijk geen plaats meer heeft in onze 
opvattingen over de kosmos. Want zou deze God echt aan het begin van alles 
staan? Heeft hij alles veroorzaakt, of in theologische termen verwoord, geschapen? 
Het valt nauwelijks te begrijpen en nauwelijks te rijmen hoe deze in menselijke 
woorden beschreven God dit voor elkaar heeft kunnen krijgen en dat het nog steeds 
duurt, voortduurt, op weg naar een ongewis einde. Over een paar miljard jaar is onze 
zon uitgegroeid tot een rode reuzester en wordt de aarde opgeslokt. Dan zijn wij er 
natuurlijk niet meer, maar het blijft een filosofisch interessante vraag hoe het dan zit 
met onze religie en ons geloven in God als schepper en verlosser. Voor mezelf heb ik 
de volgende oplossing bedacht.  

De bijbelse en andere verhalen over God geven een menselijk houvast. Dat is geen 
wetenschappelijk houvast en het kan makkelijk onderuit geschoffeld worden door 
elke atheïst. Maar desalniettemin zijn verhalen meer dan verzamelingen van leuke 
en minder leuke berichten, mythes, sprookjes, verslagen van geïnterpreteerde 
gebeurtenissen (vaak lang achteraf). Verhalen geven houvast, of kunnen dat geven 
omdat mensen daar hoop aan ontlenen. Verhalen maken iets in jezelf los, ze kunnen 
je gaan dragen ook al voel je op je klompen aan dat ze je niet zullen redden of dat ze 
niet het laatste antwoord hebben. Een gek kan meer vragen dan een wijze kan 
beantwoorden, maar het omgekeerde geldt ook: verhalen zijn een vorm van wijsheid 
die de kortzichtigheid van elke gekke vraag overstijgen. Verhalen raken aan het 
mysterie van de onbeantwoorde en niet te beantwoorden vragen. En dat zijn er velen 
in ons leven. Wat is leven? Wat is bewustzijn, wat is liefde, wat is de ziel, wat is de 
geest, wat is materie, wat is tijd? We gebruiken de begrippen dagelijks alsof het de 
normaalste zaak van de wereld is, maar wat weten we eigenlijk, hoeveel kennis 
hebben we om deze begrippen te duiden en in te vullen. Idem voor het begrip God, 
een soort van verzamelbegrip dat het mysterie in takt laat.  

Feit is dat velen getroost, gesteund en bemoedigd werden en worden door verhalen 
en liederen (psalmen) uit de bijbel en uit andere religieuze geschriften. Ook poëzie 
kan deze werking hebben en veel bijbelse teksten zijn dan ook poëtisch. Ze 
verkennen en ze leggen een andere horizon open, anders dan de welbekende van 
morgen gaat het regenen omdat de Bilt dit meldt. Ze tasten een horizon af die met 
zin in het leven, met zingeving, met diepgang, met je durven toe te vertrouwen te 
maken heeft. Ze verkennen de weg in het landschap die je levensweg wordt. Want jij 
gaat die weg, gedragen en gesteund door datgene wat je geestelijk bezig houdt en 
beheerst. Kortom datgene dat je ziel draagt en voedt. Verhalen hebben hierin een 
onmiskenbare functie. Ze zijn voedsel voor de ziel. Je moet er niet aan denken dat je 
hele leven bestaat uit het verteren van rationele taal die wetenschappelijk 
gefundeerd is en waar geen spelt tussen te krijgen is. Die taal bestaat volgens mij 
ook niet want taal is op zichzelf al een mysterie. Formules, die misschien het ideaal 
van een wetenschappelijk verantwoorde taal het dichtst benaderen, zijn eveneens 
een vorm van taal die deelheeft aan dit mysterie, maar daar kom je niet ver mee als 
je een brood wilt kopen. En stel dat je alle fictie, alle mysterie, alle geheim 
fundamenteel wilt afzweren dan nog stelt het leven je voor een groot raadsel want je 
lichaam en je transformaties in de tijd, veroorzaakt door dit lichaam, roepen tal van 
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vragen op die ook met de wetenschappelijke benadering niet worden opgelost. 
Waarom ga je dood? Wat maakt je leven voor die grens van de dood de moeite 
waard? Wat doe je met je kostbare tijd? Wat geeft je geluk en wat neemt het geluk 
van je af? Je bent niet alleen op de wereld, je bent er omdat er anderen zijn die je op 
deze wereld hebben gezet, door je geboren te laten worden. Ook dat is al een 
mysterie niet als het eindpunt, de dood.  

We kunnen niet meer dan het vanuit ons menselijk perspectief bekijken net zoals de 
mier zijn wereld vanuit zijn mierenperspectief ervaart. En bij dat menselijk perspectief 
hoort onlosmakelijk de taal en met de taal de verhalen. Alle pogingen dit te 
ontkennen of als minderwaardig af te doen miskennen de fundamentele gegevenheid 
van de menselijke existentie als talig en als lichamelijk wezen. Daar moeten we het 
mee doen, daar kunnen en willen we het meedoen. Alleen maar bevestiging, alleen 
maar onderschrijven van dit prachtige gegeven met eindeloos veel mogelijkheden en 
perspectief. God mag daar gerust deel van uitmaken, hoe gebrekkig soms ook 
verwoord.  

John Hacking 2014 

Maakt geloven gelukkig? 

Dat hangt er maar van af. Hoe oud je bent en in welke omstandigheden. Als kind kun 
je momenten van geluk ervaren als je schoen gevuld is en (zwarte) piet is langs 
geweest met snoepgoed. Maar als je als kind gaat nadenken over hoe dat alles door 
de schoorsteen moet zijn gekomen, beginnen de eerste twijfels. Je verliest je 
vertrouwen in de waarheid van het verhaal. Het verhaal heeft onmogelijke trekjes en 
daarmee wordt het hele verhaal, het hele construct in twijfel getrokken. Dat is het 
begin van het verlies van vertrouwen in de overgeleverde en bijna vanzelfsprekende 
sprookjes over Sint Nicolaas die je als kind zo zeer kon waarderen.  

Geloven is een werkwoord. Het is géén fait accompli. Geloven is want anders dan 
geloven in sprookjes omdat sprookjes niet iets zijn om in te geloven maar om te 
aanhoren en ervan te genieten. Sprookjes beschrijven mogelijke wegen in het leven 
en leiden uit vaak onmogelijke situaties. De held of heldin redt het, vaak tegen een 
overmacht in. Dat is mooi want zo houden we de hoop levend, zeker als je in staat 
bent om je met de hoofdpersoon te identificeren. Maar helpen ze je echt verder in het 
leven? Kun je op sprookjes bouwen als je het moeilijk hebt? Ik vermoed van niet. 

Geloven is een kwestie van je durven toe te vertrouwen aan een waarheid die groter 
is dan jezelf. Het is een vorm van waarheid die zin geeft, die je kan dragen ook als je 
het even niet ziet zitten. Maar hoe ziet die waarheid er dan uit? En hoe kan ik die 
waarheid leren kennen zodat ze een dragende grond wordt in mijn leven? Religies 
hebben daarop verschillende antwoorden gegeven. Een antwoord is dat de dragende 
grond God is. God, aanvang en einde der schepping, God maker van alles, behoeder 
van alles, de toekomst die ons wacht. Dat is allemaal mooi gezegd maar wat kan ik 
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er mee, wat heb ik er aan in mijn persoonlijk leven? Zeker als ik in mijn leven niet zo 
vertrouwd ben met God. Zeker als God klinkt als een sprookje ver weg. 

Meister Eckhart, een mysticus van lang geleden heeft daar veel over nagedacht en 
hij is tot opmerkelijke conclusies gekomen die hun geldigheid tot op de dag van 
vandaag niet hebben verloren. God moet je niet zien als iemand of iets die je in je 
zak hebt. God is geen koe die je kunt liefhebben omdat ze melk geeft. Dus je moet je 
niet opstellen als een soort van handelaar of koopman die God iets biedt in ruil voor 
iets anders. Dat is het eerste statement. God onttrekt zich en is onttrokken aan al 
onze vormen van manipulatie en verwachting. God is af-grondig, als laatste grond is 
deze afwezig, dat wil zeggen niet ervaarbaar op de wijze die wij zouden willen vanuit 
ons verlangen of vanuit ons zelfverstaan als communicerende wezens. Als de bijbel 
spreekt over dialogen tussen God en mens moet je dat niet al te letterlijk verstaan 
alsof een stem uit de hemel spreekt. Het zijn metaforen om de relatie tussen God en 
de mens te duiden, niet om haar te bewijzen als vaststaand gebeuren. Ze zeggen 
meer iets over de wederzijdse betrokkenheid dan over de feitelijkheid van het 
gebeuren. God is geen gouden kalf. Hoe graag we misschien ook zouden willen dat 
deze God wel zichtbaar, tastbaar en aanspreekbaar was. 

Het tweede statement dat Meister Eckhart maakt is dat in het afgescheiden zijn een 
grote vrijheid ligt besloten. Als wij niets willen zijn, niets willen hebben, niets willen 
weten, ten aanzien van de totale werkelijkheid en ook ten aanzien van God, dan 
komt er ruimte vrij. Elk beeld dat wij van God hebben moeten we loslaten, want het 
beeld houdt ons gevangen, bezet de open ruimte. Dat is een moeilijke klus want we 
zitten vol met beelden, zeker in deze samenleving die meer en meer op beelden is 
gebouwd en die via beelden communiceert. Maar het is het pogen waard want als 
het ons lukt om steeds meer en meer vrij te worden van de beelden die ons 
beheersen komt er ruimte vrij die God kan innemen. Dat is de claim van Meister 
Eckhart. Hij vertrouwt erop dat dit dan plaatsvindt en hij getuigt ervan in zijn eigen 
leven. Maar het blijft een hele tour. Het is daarom niet voor niets dat in de bijbel de 
ontmoetingen met God plaatsvinden in de woestijn. Dat is de plek waar de beelden 
ontbreken. Ook hier is dat weer metaforisch te verstaan. De letterlijke woestijn kan je 
binnenleiden in de innerlijke woestijn waar de beelden afwezig zijn. Dan kan God 
binnentreden en je helemaal vervullen. Meister Eckhart zegt echter ook dat als je dit 
niet begrijpt je jezelf er verder niet druk over moet maken want dan is de tijd voor jou 
nog niet rijp. Je kunt niet het onmogelijke, niet ijzer met handen breken. 

Pas als de mens met de doorbraak van het oneindige in zijn denken vertrouwd raakt, 
als hij dus leeg geworden iets mag ervaren van God, kan hij ook loslaten en gelaten 
zijn. Het perspectief van gelatenheid in fundamenteel in de ogen van Meister 
Eckhart. Als iemand helemaal niets meer wil, zijn ziel helemaal leeg is, kan God die 
ziel vullen want God is gelijk aan de ziel. Een ziel vol beelden en verlangens heeft 
niet in de gaten dat zij gelijk is aan God want zij is van goddelijke oorsprong. Dit 
statement van Meister Eckhart heeft in zijn tijd nogal wat kritiek opgeroepen van 
kerkelijke zijde want deze gelijkstelling aan God en ervaring van God zonder 
bemiddeling van de kerk (en de kerkelijke dienaren) schoot velen in het verkeerde 
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keelgat. Van zoveel vertrouwen en overgave kregen zij een brok in de keel en 
dreigen zij spreekwoordelijk te stikken. Dat is dan meteen ook een argument voor het 
gelijk van Meister Eckhart dat God niet benaderbaar is vanuit de koopman. Veel 
kerkelijke praktijken en ook de zin achter veel gebeden blijft hierachter hangen. 
Zinloos dus, verspilde moeite. 

Tenslotte is de mens, die vrij is van verlangens en beelden, die gelaten kan handelen 
omdat hij iets van God in zijn leven heeft ervaren als een vorm van oneindigheid, dat 
wil dus ook zeggen als iets dat ongrijpbaar, ontastbaar is, een afgrond, een niets, 
maar toch een houvast als een vorm van grond, van bodem om op te vertrouwen, die 
mens leeft uit zichzelf zoals het leven uit zichzelf leeft. Meister Eckhart staat stil bij 
deze vanzelfsprekendheid van het leven dat leeft uit zichzelf omdat hij hiermee wil 
aangeven dat het leven niet leeft omwille van een doel. Het leven leeft omwille van  
zichzelf zonder extern doel. Op de mens toegepast kun je allerlei doelen aan je leven 
toeschrijven, ervoor willen gaan, de wereld redden enzovoort, maar ten diepste en in 
de kern komt het hier niet op neer. Geloven om gelukkig te worden is dus absurd. 
Leven om gelukkig te worden idem. Deze vorm van doelstelling past niet in het 
denken van Meister Eckhart. Maar in onze maatschappij lijkt het wel of het om niets 
anders draait. Misschien is daarom toch de ervaring van de woestijn een goede 
tegenreactie, een mooie manier om eens dichter bij jezelf, bij je grond, bij je kern te 
komen. Misschien is lijden en sterven ook wel de manier om de buitenkant te laten 
zijn voor wat ie is: buitenkant, ijdel, ijdelheid der ijdelheden, wind, een niets. Maar 
ieder mens gaat zijn eigen weg, ontdekt zijn eigen route. En dat is goed zo. Het leven 
leeft zoals het leeft, de boom groeit zoals hij groeit en hij past zich aan. Meister 
Eckhart houdt ons een radicaal perspectief voor. Durven we dit aan? Geloven zonder 
God? Geloven, vertrouwen op een onkenbare God? 

John Hacking 2014 

Messias 

Het begrip Messias kennen we vooral uit de bijbel. Jezus van Nazareth wordt de 
Christus genoemd, een vertaling voor het begrip Messias. Sinds we hiervan kennis 
hebben genomen is dit idee van een verlosser die verlost een eigen leven gaan 
leiden. Verschillende situaties in de menselijke geschiedenis vroegen en vragen om 
verlossing, om bevrijding  van de ellende die op mensen drukt. In de middeleeuwen 
werd de ridder soms gezien als een soort van verlosser. De kruisridders die het 
Heilige Land moesten bevrijden waren een soort van Messias. Bloedig en wreed, 
maar toch, ze gingen met de zegen van de toenmalige paus en christenheid. Veel 
koningen en heersers hebben zich sinds die tijd messiaanse eigenschappen 
aangemeten. En het recht van de koning werd soms een ‘Droit Divin’, een goddelijk 
recht. Keizer en koningen hebben zichzelf vaak beschouwd als gesanctioneerd door 
de hemel zelf, hun taak was het om naast de kerkelijke overheid zoals de paus een 
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soort van plaatsbekleder te zijn op aarde met een messiaanse rol. Het zwaard en het 
wetboek waren hun middelen om die rol te vervullen. Noch steeds treden er 
staatshoofden op die aanspraak denken te maken op deze rol. We hoeven niet ver 
terug te kijken in de geschiedenis om figuren als Mussolini, Hitler, Stalin en Mao te 
ontmaskeren als hedendaagse messiassen. En er zijn vermoed nog steeds 
pretendenten voor dit verlosserschap.  

Ook in onze cultuur heeft het idee van de Messias ingang gekregen. In de film wordt 
dit onder andere zichtbaar. In het genre van de western is het Messiasidee vaak 
prominent aanwezig. Misschien zou je dat op het eerste gezicht niet zeggen. Maar 
vaak begint een film met het optreden van de held. Vaak eenzaam en alleen komt hij 
de bewoonde wereld binnen, treft onrecht aan, kiest partij, voert strijd, verliest soms, 
en ondergaat gruwelijke pijnen, maar uiteindelijk zegeviert hij en trekt hij alleen weg 
uit de stad de verte in, terug in de eenzaamheid. Dit model of schema keert in veel 
verhalen terug. Of het nu samoerai zijn, science fiction helden (bijvoorbeeld in de film 
de Matrix), of het nu een verzameling is van superhelden, of eenlingen, het maakt 
voor de plot van het verhaal niets uit: de Messias komt, bevrijdt en leeft nog lang en 
gelukkig met de bevrijdden of vertrekt. En meestal is het nooit geweldloos. De 
moderne Messias beschikt over een arsenaal aan middelen. Hij kan met wapens 
omgaan alsof het niets is. Hij heeft ongekende krachten tot zijn beschikking die soms 
pas vrijkomen als de druk ophem bovenmenselijk wordt, als hij (of zij) bijna het loodje 
dreigt te leggen. Soms is er dan ook ingrijpen van buiten nodig (zoals in de Ban van 
de Ring na de val van de tovenaar Gandalf na zijn gevecht met een Balrog) om de 
hulpkrachten voor de Messias te mobiliseren.  

Jezus van Nazareth is in het licht van deze ontwikkelingen toch een bijzondere 
Messias. Hij beschikt niet over wapens, hij hanteert niet het zwaard. Het woord is zijn 
wapen, is zijn middel om zijn doel te bereiken en zijn daden waaruit aandacht en 
toewijding spreekt. Uiteindelijk heeft hij geen wapens in handen om zijn gruwelijke en 
smadelijke dood (in de ogen van de omstanders) te voorkomen. Hij legt het loodje 
tegen een overmacht van feiten en tegenstrevers in. Die overmacht van feiten 
bestaat vooral in het feit dat de verlossing die de Messias moet brengen niet is 
aangebroken en nauwelijks zichtbaar is. Hier en daar zijn er enkelingen volgens de 
overlevering verlost, maar daar blijft het dan ook bij. Het Romeinse juk drukt nog 
even hard als daarvoor, de bezetter is geen duimbreed geweken. Maar Jezus was 
het hier niet om te doen, zo de evangelisten. Ze maken ons bekend met een andere 
optiek: namelijk de komst en de (langzame) groei van het Rijk van God. In het 
optreden van Jezus wordt dit aangekondigd en geduid. Parabels maken het 
langzaam stukje voor stukje zichtbaar. Maar ook hier wordt geduld, aandacht en 
voorzichtigheid gevraagd. Het is vooral bedoeld voor de goede verstaander en 
daarvan zijn er niet zoveel want zelfs de leerlingen van Jezus dwalen in onbegrip en 
misverstanden.  

Na de dood aan het kruis wacht het graf voor deze Messias. Einde oefening zou je 
denken als hij niet was opgewekt uit deze dood der doden. Want zo gaat het verhaal 
verder, de Messias leeft, op hem heeft de dood geen vat gekregen. De Messias is 
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eeuwig, hij blijft een belofte voor velen. Het is God zelf die hier aan het licht komt. 
Het is de liefde van de Vader die sterk is als het leven en waar de dood geen greep 
op krijgt. Dit blijft toch een bijzondere vorm van Messiasschap die ik in geen enkele 
western tegenkom en ook niet in de politieke carrière van de ‘would-be-messiassen’. 
Het lijden aan het kruis en de verstikkingsdood hoort wezenlijk bij dit Messiasschap. 
Zonder dit is verlossing niet verkrijgbaar, zo lijkt het. Daarmee zet Jezus Messias wel 
een heel bijzondere en onaantrekkelijke weg uit voor zijn volgelingen. Want als wij 
willens en wetens leerling willen zijn op deze weg, in zijn voetsporen willen treden, 
dan moeten we ons eigenlijk ervan bewust worden dat deze route een zeer pijnlijke 
kan worden, tegen alle evidentie van de wereld in, tegen alle streven in ons leven, 
alle trachten naar een pijnloos einde, een leven zonder al te veel lijden. Kunnen we 
dat en durven we dit wel aan? Zoveel moed verzamelen om te beseffen dat opkomen 
voor het woord van God, het handen en voeten geven, kan leiden tot onze dood? Dat 
ondergaan heet martelaarschap. Dat is een heel andere route dan martelaar worden 
in de gewapende strijd. Dat is een heel andere weg dan een kalasnikov oppakken of 
een stapel dynamiet om je zelf omringd door de zogenaamde vijand op te blazen. 
Deze vorm van martelaarschap noem ik blindheid en heeft niets met messianisme te 
maken. Het heeft in mijn ogen ook niets met God te maken of met het woord van 
God. Strijden met wapens is gewoon oorlog voeren in naam van een ideologie ook al 
is die religieus gemotiveerd. Messias Jezus leert ons dat messiaanse inzet ook heel 
anders kan. Het is jammer dat dit echte messianisme zo weinig in onze wereld is 
doorgedrongen en dat vooral het geweld de hoogste viool speelt in de 
“heldenverhalen” van onze tijd.  

John Hacking  2014 

Op zoek naar God 

Nijmegen 2014-07-01 

Beste Lezer, 

Je bent op zoek. Op zoek naar God. Dat is lastig zoeken. En vinden dat is al 
helemaal een probleem. Ik ken een aantal mensen die zeggen dat ze God hebben 
gevonden maar als je dan naar hun handelen kijkt kun je dat nauwelijks geloven. Als 
je ervan uit wilt gaan dat God het goede wil voor mensen, dan kun je er toch niet 
mee aankomen dat je anderen een kopje kleiner wilt maken in naam van God. Toch 
gebeurt dat nog dagelijks en daar word je niet blij van. Dus God is niet te vinden bij 
die zelfverklaarde soldaten van God. Noch, zo vermoed ik, in dikke boeken die over 
Hem zijn geschreven. Want het blijven boeken, stapels papier. Voel je iets van God 
als je hierin begint te lezen, merk je iets van God of hoor je alleen maar woorden, 
woorden, woorden…? 
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Als je naar God vraagt is die vraag eigenlijk veel en veel te groot. Het is een 
onmenselijke vraag want wij mensen kunnen dat met ons mensenverstand 
nauwelijks bevatten. Die vraag overstijgt ons omdat we mensen zijn. Als we naar iets 
vragen dat groter is dan wij kom je die moeilijkheid al snel tegen. Vraag maar eens 
naar het leven of naar de zin van de geschiedenis. Als je maar een korte tijdspanne 
leeft, want wat is zeventig jaar nou, heb je geen benul van wat er al miljoenen jaren 
aan de hand is op deze aarde. We kunnen er wel over lezen, we kunnen naar een 
prachtige documentaire kijken maar veel blijft toch virtueel en in scène gezet. Hoe 
het echt is weten we niet en daar komen we ook niet achter. 

Als de vraag naar God voor ons te groot is om te bevatten moeten we haar kleiner 
maken. We maken haar al wat kleiner als we eens kijken waar de naam God 
vandaan komt. Dan blijkt dat het een abstractum is, een verzamelbegrip dat is 
gevormd op basis van veel beschrijvingen van het handelen van God. In de bijbel, 
een van de boeken die handelen over de relatie tussen God en mens, of moet ik 
zeggen mensen en hun God, komt God in vele gestalten voor en wordt van alles 
over hem beweerd. Hij heeft vooral, en dat is het opvallende, heel veel namen in de 
bijbel. Er is eigenlijk niet een naam die er echt uitspringt. Dat merk je als je de 
teksten heel nauwkeurig leest. Maar in de vertalingen die daarna de verhalen 
actualiseren voor de lezer van nu springt het woordje God eruit. Het is een eigen 
leven gaan leiden en nu weten we eigenlijk niet meer wat we zeggen als we God 
zeggen. Hele ladingen van vooronderstellingen, (voor)oordelen, waardeoordelen en 
visies gaan er onder schuil.  

Daar zit je dan met een begrip waar iedereen het zijne van denkt en het zijne over 
zegt. Dat is lastig praten. Nog lastig is het om ook overeenstemming te bereiken. In 
de bijbel wordt dat al heel goed aangevoeld als er gesproken wordt over de God van 
Abraham, de God van Izaak én de God van Jakob. Voor hen alle drie was God weer 
anders in de relatie. Zo hebben ze dat ervaren. Géén gladstrijken dus alsof het één 
God en één ervaring betreft. Je kunt dat zelf snel ontdekken als je met twee 
verschillende mensen praat die zeggen dat ze in God geloven. Waarin geloven ze 
dan en hoe drukken ze zich uit? Kenmerkend is eigenlijk slechts een kant van het 
verhaal: het zijn telkens mensen die iets beweren over God. Van de kant van God 
hoor je niet zoveel. Ik heb tenminste nog nooit een stem uit de hemel gehoord. En 
heeft God wel een stem, kan Hij wel praten? Je merkt het al, zo gauw ik als mens ga 
praten over God pas ik meteen menselijke begrippen toe op God. Net alsof God ook 
een mens is of gebruik maakt van de menselijke zintuigen.  

Er is een rabbijn, een Joodse Bijbelgeleerde, waarvan bekend is dat hij spontaan in 
huilen uitbarstte als hij in de bijbel las dat God sprak. Hoe voelde zich getroffen, hij 
was diep van binnen geraakt dat God tot hem sprak. Maar de meesten van ons 
zullen wel niet zo gevoelig zijn en zeker niet zo emotioneel bij het lezen van de 
verhalen over God. Maar hoe het ook zij, als je zoekende bent, kom je hier 
waarschijnlijk niet zoveel verder mee. Ik heb me wel eens afgevraagd en doe dat nog 
regelmatig hoe ik als mens, dus een lichamelijk existerend wezen, iets kan ervaren 
van God via mijn lichaam. Ik kan er niet buiten treden dus het moet via mijn lichaam.  
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Laten we beginnen bij het hoofd. Kan ik met mijn hoofd iets van God of zo je wilt van 
het goddelijke (dat is nog abstracter) ervaren? Door mijn zintuigen zoals zien en 
horen? Of moet ik het beperken tot denken en reflecteren? Of misschien via mijn 
neus en mond? Ik weet het niet. Ik heb niet zoveel grond om op te staan als je het zo 
vraagt. Via mijn hart dan, is dat een weg? Voel ik iets van God? Is mijn hart een 
orgaan dat meer kan dan alleen maar slaan, kloppen? Je zou haast zeggen van wel 
als je al die mooie metaforen leest over het hart. Het verliefde hart, het ontroostbare 
hart, het warme hart, het barmhartige hart en ga zo maar door. Of via mijn buik en 
ingewanden? Zegt de bijbel niet dat God hart en nieren toetst? Wat wordt hier dan 
getoetst en voel je dat dan?  

Ik heb het gevoel dat ik zo niet verder kom. Misschien maak ik iets mee van God via 
mijn handen of via mijn voeten. Door goed te doen of door op wegen te gaan die 
goede dingen voortbrengen. Oog en oor hebben voor je medemens die een beroep 
op je doet. Mooie woorden zijn daarbij meestal te weinig en als iemand honger heeft 
wil hij voedsel en geen praatjes. Wandelen in het spoor dat door Jezus is uitgezet, 
wandelen met de geboden uit de bijbel als richtingwijzer. Merk je dan iets van God? 

De verhalen uit de bijbel gaan daar hoofdzakelijk over: God wordt zichtbaar, 
tenminste zijn werking, als je trouw de voorgeschreven weg gaat volgen. Dat is niet 
gemakkelijk, dat kost zweet en tranen en veel mensen nemen je dat niet in dank af 
want dan kom je ook op voor gerechtigheid en verzet je je tegen onrecht, slavernij, 
uitbuiting en geweld. Dan merk je hoe hard de wereld kan zijn, hoe wreed mensen je 
kunnen behandelen omdat je niet met alle winden meewaait en niet gelooft in het 
recht van de sterkste.  

Je merkt het, ongemerkt krijg je al een boodschap mee, ongemerkt proef je vanuit 
welke wind de hoek waait. Het is niet voor niets dat de beginverhalen over God zich 
ook afspelen in een doods gebied, de woestijn. Daar is het leeg, stil, er is geen 
afleiding. Daar is alle ruimte en alle tijd om eens even stil te staan. Stil bij wie je bent, 
wat je wilt en wat er kan gebeuren. Zo ontdek je je verlangens, voel je je pijnen, en 
leer je je angsten kennen. Maar misschien klinken er in die stilte ook andere 
geluiden, dringen zich andere gedachten aan je op.  

Die vallen natuurlijk niet uit de lucht, niet zoals het manna, het brood in de woestijn 
voor het volk dat op weg ging naar het beloofde land. Gedachten, zo vermoed ik, 
komen pas tot leven, als ze al op de een of andere manier zijn gezaaid. Dat gebeurt 
soms al in je jongste jeugd. Door de verhalen die je hebt gehoord, die mensen je 
hebben verteld, groeit er een verzameling van gedachten, van hersenspinsels, van 
reflecties, van inzichten. Leven is eigenlijk niets anders dan datgene wat je 
tegenkomt op je weg, wat je waarneemt vanuit je eigen perspectief, ontdekken, een 
plek geven, je ertoe (leren) verhouden. Verhalen hebben iets verleidelijks, ze hebben 
de neiging je mee te nemen, je als het ware al een beetje te overtuigen. Ze zijn als 
het tuig van het paard dat over het paardehoofd wordt gelegd en zo kan de ruiter het 
paard dirigeren.  
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In mijn vroegste jeugd was het vanzelfsprekend dat ik naar de kerk ging. Mijn ouders 
in Zuid-Limburg waren Rooms-Katholiek en als kind  was je dat natuurlijk ook. Daar 
dacht je niet over na. De priester op de lagere school, een missionaris, vertelde in de 
godsdienstles over de vreemde landen waar hij had gewerkt. Hij had potten met 
allerlei exotische beesten bij zich, allemaal dode opgezette dieren. Maar hij bracht 
het zo goed dat ik jarenlang missionaris heb willen worden. De vraag naar God was 
daarbij helemaal niet belangrijk. Het avontuur lokte en de verhalen baanden daartoe 
de weg. 

Pas veel later, na jaren, eerst van misdienaarschap, van groei, later van nadenken 
en twijfelen kwam de vraag naar God naar voren. Maar toen was het leed al 
geschied. Ik vermoed dat ik toen al lang besmet was met het godsdienstig virus en 
dat raak je daarna je hele leven niet meer kwijt. Vind ik dat erg? Helemaal niet want 
ik heb er mijn beroep van gemaakt. Ik probeer te leven wat ik geloof. Bij andere 
gelovigen heb ik veel steun gevonden in mijn denken. Vooral bij al die mannen en 
vrouwen die spreken en schrijven over een ervaring van God, de mystici. Zij 
beschrijven als het ware een vorm van ontmoeting met God, een vorm van relatie die 
hun helemaal in de ban heeft gekregen. Nu weten ze niet beter meer en kunnen ze 
niet anders. Ze kunnen niet meer terug naar de tijd voor die ervaring. 

Maar ja, als je niet zulk een mystieke ervaring, een aanvaring met God hebt gehad, 
is het moeilijk communiceren. Als buitenstaander blijf je op afstand. Je hoort, beter je 
leest het wel, maar wat het nu betekent? Maar als je nu eens nieuwsgierig bent 
geworden, als je nu eens verder wilt leren kijken dan je neus lang is, wie weet wat je 
dan nog allemaal gaat ontdekken. Want, en dat is alweer een vermoeden, de 
grootste hindernis om iets van God te ervaren, dat zeggen ook de mystici, dat ben je 
zelf. Zelf ben je degene die allerlei obstakels opwerpt, die met allerlei 
tegenwerpingen komt omdat je bang bent om je over te geven, om je open te stellen, 
om je veilige barricades waarachter je jezelf intellectueel verschuilt af te breken.  

Want zo werkt dat. Je verstand is een wapen. Je onzekerheid een steun in de rug om 
vooral de ratio aan het werk te zetten en argumenten te verzinnen tegen het bestaan 
van God. Helpt dat? Nauwelijks of je moet een verstokt atheïst zijn, maar dat is exact 
het omgekeerde van het fanatiek bevestigen van God, alleen nu in het tegendeel. 
Reflecteren, argumenteren, redeneren, je komt er eigenlijk niet verder mee. Niet dat 
je je verstand moet thuislaten. Dat is nooit slim en zeker niet goed. Domheid heeft 
nog niemand geholpen. Maar het is eerder een kwestie van durven toegeven dat jij 
met je verstand niet alles kunt overzien. Het is durven toegeven dat er misschien een 
mogelijkheid is, een bestaan van iets wat jou overstijgt maar wat je ook kan dragen. 
Dat heet eigenlijk durven vertrouwen, durven erop te vertrouwen dat dit aardse 
bestaan in dit tranendal niet uiteindelijk zinloos is.  

Maar daar vraag je me nogal wat. Vertrouwen is nog moeilijker dan geloven hoewel 
ze beiden dezelfde wortel hebben. Je durven toe te vertrouwen. Zonder zelfs of je 
weet of je wel moet en wel kunt geloven. Zeker in alles wat er over God wordt 
beweerd. Zonder twijfel ben je ook niet slim bezig, dat is een van mijn lijfspreuken, 
maar twijfel werkt bij mij niet negatief op mijn vertrouwen. Twijfel werkt bij mij helend 
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ten aanzien van al die claims van mensen op waarheid, ook ten aanzien van God. 
Twijfel is een scherp mes waarmee ik onechte bedoelingen en gemene trucjes bloot 
kan leggen in het handelen van mensen.  

Vertrouwen dus en twijfelen als weg in het leven, samen met God als wandelaar. 
God wandelt met me mee als de onbekende, de onzichtbare en onvatbare partner. 
Dat vind ik een mooi beeld. Af en toe kan ik iets roepen, iets opmerken, iets van me 
afzetten, iets tegenwerpen, iets beamen. Ik hoef me niet druk te maken of ik word 
gehoord (of gezien). Ik krijg geen bewijs en hoef geen bewijs. Ik leef gewoon mijn 
eenvoudig leven als wandelaar en wandel mijn levensweg. En als ik een keer op mijn 
eindbestemming ben aangekomen is het afgelopen. Wandeling ten einde. Of er dan 
een soort  van leven wacht na de dood, ik zou het niet weten en hoef het ook niet te 
weten. Voor mijn wandeling maakt het niets uit. Ik hoef geen beloning en ook geen 
straf.  

In de tussentijd wandel ik verder en doe ik nieuwe inzichten op. Ik heb het gevoel dat 
ik telkens wat verder kom, dieper doordring in het geheim van mijn leven. Wij zijn 
allemaal mensen van vlees en bloed, allemaal zou je kunnen zeggen ziel in een 
soort van levende, bezielde materie. Want dat is eigenlijk leven: de materie leeft door 
“zielekracht”. Maar nou ben ik weer heel erg vaag. Net zo vaag als ik over God 
spreek. Maar leven, ziel, God, het zijn begrippen die bij elkaar horen. Tenminste 
zeker zolang we mensen zijn. Al eeuwenlang klinken ze samen en verkondigen ze 
het geheim van ons menselijk bestaan.  

Daarom vind ik het zo vreemd, zo onbegrijpelijk dat wij als mensen elkaar naar het 
leven staan in bloedige oorlogen. De winst is nihil. Want voor je het weet lig je zelf in 
het graf en is je leven van nul en generlei waarde. Een hoopje as, een laagje materie 
is er wat er van je over blijft. Heb je jezelf daarom dan zo druk gemaakt om niets mee 
te kunnen nemen in je graf? Onbegrijpelijk is de haat en het geweld tussen mensen. 
Terwijl het alternatief nooit ver weg is. Het ligt op de huid en heet liefde, respect, 
aandacht, tolerantie, verdraagzaamheid.  

Goed en kwaad, mooi en lelijk, het zijn begrippen die ons als mensen altijd 
begeleiden. Maar strikt genomen is elk mens mooi en elk mens goed. Alleen denken 
we er soms anders over en handelen we niet altijd goed. In het licht van de 
eeuwigheid, een moeilijk in te nemen perspectief, zijn we niet meer dan stof van de 
sterren, aangewaaid op deze planeet. Zou God hier de hand in hebben? Ik weet het 
niet, en eigenlijk kan ik ook niets hieromtrent weten omdat ik net als een mier niet 
verder kan kijken dan datgene wat ik met mijn eigen lichaam kan ontdekken. 
Toekomstige generaties krijgen misschien meer gereedschap in handen om deze 
vraag te beantwoorden, wie weet. Maar als wandelaar met God hoef ik het nu ook 
niet weten en wil ik genieten van mijn wandelingen. Het voegt op dit moment niet 
zoveel toe als ik geniet van een prachtig vergezicht en als ik mijn penseel doop in de 
verf en inkt om dit gevoel en dit landschap te verbeelden.  

John Hacking 2014 
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Vlees en religie 

Ook de religies kunnen niet zonder vlees, ze kunnen niet zonder de lichamen van 
mensen die de religies gestalte geven. Religies zijn vleeseters, ze verslinden vlees in 
grote porties. In de loop der tijd zijn er talloze hoeveelheden lichamen opgeofferd 
voor de waarheid van een religie, de claim dat deze richting, deze religieuze 
stroming, het bij het juiste eind heeft. Is dit een vorm van absurditeit, net zoals de 
oorlogen dat zijn, die talloze lichamen kosten, of hoort het er gewoon bij en is het een 
kenmerk van de menselijke soort en de menselijke existentie dat religies nu eenmaal 
niet zonder offers kunnen? En de offers zijn bij uitstek mensen, menselijke lichamen, 
vlees. Sommige religies zijn veelvraten, zeker als er godsdienstoorlogen woeden. 
Het christendom weet er alles van en de islam idem. Liters bloed zijn er gevloeid in 
veldslagen, veroveringen en gruweldaden begaan in naam van een religie. Met God 
aan onze kant komt het altijd wel goed. En hoevelen er ook vallen in de strijd om het 
eigen gelijk, hoeveel vijanden, hoeveel eigen mensen, het is allemaal ter ere en 
meerdere glorie van een zekere waarheid. Goden in die religies die het bloed van 
mensen eisen zijn wreed en kwaadaardig. Hun representanten zwelgen in bloeddorst 
en wanen zich al in de zevende hemel waar hun grote beloningen wachten. Dat is 
niet alleen absurd, het is ook totaal idioot om te denken dat op deze wijze überhaupt 
enige vorm van winst behaald kan worden. Het is idioot om te denken dat er een god 
bestaat die dergelijke inzet verlangt van zijn volgelingen en het is nog absurder dat er 
mensen zijn die zo denken te moeten handelen in de naam van (een) god.  
Waar halen deze godsdienstfanaten en psychopaten, want ze denken alleen aan 
zichzelf, hun argumenten vandaan en waarvan hun legitimatie. Ze beroepen zich 
natuurlijk, hoe kan het anders, op teksten, op geschriften, op papier. Maar elk 
geschrift, elke tekst is ook een kwestie van interpretatie, van invulling, van een 
zekere ambitie. Maar wie zegt dat deze tekst zo gekoppeld is aan een god dat er 
urgentie voor handelen uit volgt, dat de volgeling niet anders kan dan zo te 
handelen? Iedereen kan roepen dat een tekst het woord van God is. Maar heeft God 
een pen? Kan hij schrijven, heeft hij het je gedicteerd? Het idee van goddelijke 
openbaring gaat daarvan uit. Maar dan nog is dat geen bewijs maar een aanname, 
een vorm van overtuiging, van geloven en van krediet geven aan de verhalen over 
het ontstaan van een tekst en de inspiratie die erin schuilt. Spreekt God via de tekst 
tot mij? Kan ik als lichaam, als vlees, hem echt horen? Komt hij mijn oren binnen en 
kan ik er iets van zien? Wie ore heeft die hore, wie ogen heeft die moet kijken, staat 
er  in de bijbel, maar wat hoor ik dan, zie ik dan, zou ik moeten horen en zien. Ook dit 
is in de bijbel niet zomaar duidelijk en vraagt nogal wat hermeneutiek, wat studie en 
interpretatie. 
Jezus noemt een aantal schriftgeleerden in zijn tijd een ontaard geslacht. Waarom 
ontaard, horen ze er niet meer bij, mag je hen dan ook zomaar doden? Ze zijn 
ontaard in de ogen van Jezus omdat ze de letter van de wet hoger achten dan de 
geest van de wet. De letter doodt, de geest maakt levend. De wet is om mensen tot 
leven te brengen en niet ter dood. Het woord Gods, wat al een vorm van interpretatie 
op zichzelf is, dient niet ertoe om mensen te knechten of onmogelijke lasten op te 
leggen, maar hen tot leven te roepen, tot menselijkheid. Als wij God of Allah 
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barmhartig noemen is het toch ook aan de volgelingen om iets van die 
barmhartigheid ten toon te spreiden in hun handelen als dienaar van die God.  
Ik ben van mening dat niemand zich met een beroep op heilige schriften of het woord 
van God moorden op anders denkenden kan rechtvaardigen. Het blijft moord, een 
halsmisdaad, hoeveel religieuze saus je hier ook over heen gooit. Niet de bijbel, noch 
de Koran roepen op tot het afslachten van niet-gelovigen. Het is al helemaal absurd 
dat bepaalde stromingen in de Islam of het Christendom voor zichzelf het recht 
opeisen de enige ware te zijn en hun getuigenis vergezellen van bloeddorstig 
handelen. In feite ontkennen deze aanhangers de meest fundamentele waarheid, 
namelijk dat ze zelf ook lichaam, ook vlees zijn en dat hun god geen vleeseter is 
maar een mensenvriend. Ware dit niet zo, dan had deze religie nooit bestaan en 
nooit zoveel aanhangers gewonnen. Op de basis van geweld kun je geen religie 
vestigen en al helemaal geen geloof. Dat heeft geen bestand. Liefde en overgave 
kunnen niet worden afgedwongen en religie zonder liefde is op sterven na dood. De 
volgelingen die bloeddorst tot motto hebben verheven, al is het in naam van een god, 
al roepen ze telkens de naam van die god, als ze iemand de keel doorsnijden, zullen 
zelf eindigen in de vleesmachine die oorlog is. Geweld roept tegengeweld op en 
gruwelijk geweld, gruwelijk tegengeweld. Dat is een bijna onomkeerbare weg. Maar 
hij is mogelijk als je echt gaat nadenken over oorzaak en gevolg. En over de 
mechanismen die hier aan het werk zijn, de eigen achtergrond en de eigen 
tekortkomingen en verlangens. Inzicht in de eigen kwetsbaarheid, de eigen 
lichamelijkheid, en een einde aan het geloof in het sprookje van een beloning in het 
paradijs (hoe leuk is het om eeuwig jong te zijn, potent, seks te hebben met 
maagden, fruit te eten, en je tijd te verlummelen met niets doen) kunnen daar alleen 
maar bij helpen. Het vlees is eindig, verschrikkelijk eindig. Voor je het weet ben je as. 

John Hacking 2014 

Allerzielen 

Dag van de zielen, nacht van verdriet en herinneringen die hieraan vastkleven. 2 
november, elk jaar weer in de Rooms-Katholieke traditie. Dag ook waarop de namen 
van de overledenen van afgelopen jaar klinken in de kerk. Zij zijn uit ons midden 
weggevallen, prijsgegeven aan de dood. Het is een dag van gedenken en van stil 
staan bij onze sterfelijkheid. In Mexico bij uitstek een gebeurtenis die veel emoties 
losmaakt. Schedels en botten trekken de aandacht, de dood is overal. Zo lijkt het.  
Bloemversieringen op de graven, bij ons chrysanten, picknick op het kerkhof en 
zegening van de graven. In de katholieke kerk is en was het ook een bidden voor de 
overledenen die nu nog in het vagevuur verblijven. Hun ziel moet worden bevrijd en 
dat kan alleen maar door gebed. Deze ‘mythologische’ invulling van het 
Allerzielengebed zal velen heden ten dage vreemd in de oren klinken. Het is 
theologie uit de 12e en 13e eeuw van de kerk. Een tijdperk waarin het vagevuur als 
het ware werd uitgevonden als tussenfase of overbrugging. De zwart-wit keuze van 
hemel of hel na de dood wordt hiermee genuanceerd. Maar Allerzielen en ook 
Allerheiligen, de dag ervoor hebben beiden een Keltische oorsprong. Ze zijn door de 
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kerk gechristianiseerd. Wikipedia schrijft: “De naam "Halloween" is afgeleid 
van Hallow-e'en, oftewel All Hallows Eve (Allerheiligenavond), de avond voor 
Allerheiligen, 1 november. In de Keltische kalender begon het jaar op 1 november, 
dus 31 oktober was oudejaarsavond. De oogst was binnen, het zaaigoed voor het 
volgende jaar lag klaar en dus was er even tijd voor een vrije dag, het Keltische 
Nieuwjaar of Samhain (uitspraak Saun, het Ierse woord voor de maand november). 
Samhain was ook nog om een andere reden zeer bijzonder. De Kelten geloofden 
namelijk dat op die dag de geesten van alle gestorvenen van het afgelopen jaar terug 
kwamen om te proberen een levend lichaam in bezit te nemen voor het komende 
jaar. Op het eiland Groot-Brittannië werd Halloween vooral door de Kelten gevierd. 
De geesten die uit dode mensen op zouden rijzen, werden aangetrokken door 
voedsel voor hen neer te leggen voor de deuren. Om echter de boze geesten af te 
weren droegen de Kelten maskers. Toen de Romeinen Groot-Brittannië binnenvielen, 
vermengden ze de Keltische traditie met hun eigen tradities, die eind oktober 
natuurlijk de viering van de oogst betroffen en ook het eren van de doden. In 
de negende eeuw van de huidige tijdrekening stak een Europees christelijk gebruik 
de zee over en vermengde zich met het halloweenfeest. Op Allerzielen - 2 
november - gingen in lompen gehulde christenen in de dorpen rond en bedelden om 
zielencake (brood met krenten). Voor elk brood beloofden ze een gebed te zeggen 
voor de dode verwanten van de schenker, om op die manier zijn bevrijding uit de 
tijdelijke straffen van het vagevuur te versnellen en zodoende zijn opname in de 
hemel te bespoedigen.”(einde citaat) 

Hoe het ook zij met deze Keltische oorsprong, feit is dat de dood een onuitwisbare 
streep heeft getrokken tussen ons de levenden, en hen, die wij uit handen moesten 
geven. Hierbij jaarlijks stilstaan is niet verkeerd. Het beantwoordt ook een aan 
behoefte om onze dierbaren samen te eren, te vernoemen en hen in het licht te 
zetten. Op die wijze is het ritueel van Allerzielen een ritus die ons kan helpen om het 
verdriet stem te geven. Want wij zitten aan de andere kant van de scheidingslijn. En 
wat we ook mogen vinden over het effect van deze ritus voor de doden, (bevrijding 
uit het vagevuur), het maakt eigenlijk niet zoveel uit. Allerzielen kan je helpen je te 
concentreren op het hier en nu, je sterfelijkheid en je leven hier op aarde in het licht 
van je eindigheid. Alle herinneringen, de goede en de minder goede, alle pijn en 
verdriet mogen en kunnen er zijn. Het kan je helpen om je verlieservaringen die toch 
al niet zo’n belangrijke plek krijgen in onze samenleving te beleven en eraan toe te 
geven. Het verdriet is er, wegstoppen heeft geen zin. Daarom is het uiten ervan, hoe 
ritueel ook vormgegeven, een goede zaak. De dichters hebben hier weet van en 
spelen hierop in met woorden van waarheid. Metaforisch weliswaar, maar niet minder 
waar. Zoals dit gedicht dat terugblikt op een groot verlies, en hiermee sluit ik af: 

Zelfportret in zwarte lijst 

De verte lijkt vandaag zo vol 
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alsof alles van mij wijkt. 

Alleen de zon blijft in zijn rol 

en vult het veld met gouden rijp. 

Daar zie ik al mijn doden 

jou weer vorm en schaduw krijgen 

al is zoiets mij vaak verboden – 

men moet hier realistisch blijven. 

Wat mis ik je toch, lieveling. 

Als vijf jaar staat elk uurwerk stil 

als een kapot en zinloos ding. 

Soms hoor ik in de nacht gegil 

en elke keer ben ik het zelf. 

Dan sta ik op en zie het zwarte veld 

en ruik het in de haard verkoolde hout. 

En heb je lief, nog steeds, en heb het koud. 

Pieter Boskma 

Uit de bundel: Pieter Boskma, Zelf, Amsterdam 2014 (De Bezige Bij) 

John Hacking 2015 

Autoriteit 

In een tekst over Blaise Pascal, over zijn gedachten en de betrokkenheid van 
hemzelf als auteur hierbij, schrijft Maurice Blanchot het volgende: “Je wichtiger das, 
was er schreibt, dem Autor ist, je mehr es ihm hilft, sich zu erfüllen und sich zu 
erleben, mit einem Wort, je näher die Sprache seiner Existenz ist, umso mehr spürt 
er auch, wie sehr, seine Existenz auf der Ebene der Sprache Lüge ist und wie sehr 
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die Sprache auf der Ebene der Existenz immer Möglichkeit und Einfachheit 
ist.” (Blanchot, Maurice, Das Neutrale. Schriften und Fragmente zur Philosophie, 
Zürich Berlin 2010 (Diaphanes) p. 38-39 
Deze tekst is een onderdeel van een bundel die over het grammaticale neutrum gaat, 
het neutrale in de onze taal en de wijze waarop wij met deze vorm iets uitdrukken 
maar ook ervaren dat wij nauwelijks weten wat we dan zeggen omdat de inhoud zich 
aan ons denken en ervaren onttrekt. Begrippen als de goedheid, het kwaad, het 
absolute, het donkere, het onpersoonlijke - welke lading dekken zeg eigenlijk en hoe 
dichtbij kan je komen bij de inhoud ervan? We gebruiken ze haast vanzelfsprekend 
maar eigenlijk is het verhullend taalgebruik. Als Nietzsche de dood van God 
aankondigt spreekt hij eigenlijk over iets dat zich onttrekt aan ons denken en spreken 
omdat hij een bewering doet die hij niet kan staven en die niet overeenkomt met een 
ervaren werkelijkheid. De zin ‘God is dood’ , zegt Jean Luc Nancy, in de inleiding op 
de bundel van Blanchot, bevat eigenlijk een woord teveel, namelijk het woord God. 
Het is een woord dat verloren is gegaan en waarvoor niets in de plaats is gekomen. 
God behoort dus, kun je concluderen tot het domein van het neutrale en daarmee tot 
het on-begrijpbare, niet te begrijpen deel van de werkelijkheid via onze taal. Met 
onze taal duiden we het wel aan maar dat is het dan ook. De rest onttrekt zich als het 
ware en is onttrokken aan onze werkelijkheid. God grijpt ook als een macht niet in. In 
onze wereld vergaan miljoenen mensen door rampen en door menselijk geweld, een 
hele mensengeschiedenis lang en God laat niets van zich horen of zien. Er is geen 
maar dan ook geen bewijs van een enkele redding door God. Allen die dan ook 
spreken over een persoonlijke relatie met God alsof het je zus of broer, je vader of 
moeder zou zijn, fabuleren. Met een neutrum, een neutraal iets is geen relatie te 
onderhouden. Dit concluderen is eigenlijk het hoogtepunt van het nihilisme zoals 
Nietzsche het al had aangekondigd in de dood van God. Maar het nihilisme is een 
feit, ook in onze samenleving. Wat gelovigen ook mogen beweren, wat religieuze 
instellingen ook mogen vastleggen in geschriften.  

Met dit in het achterhoofd is het interessant te kijken naar moderne ontwikkelingen 
op het terrein van de religie. De religieuze geschriften leggen getuigenis af van de 
existentie van God en van de ervaring van God in het leven van mensen. Deze 
getuigenissen zijn echter bewerkt en door vele handen gegaan, zoals bij alle 
religieuze teksten. Daarvoor geldt zoals boven dat hoe dichter de tekst nadert aan 
het leven van de auteur hoe meer de taal een leugen wordt want de ervaring is niet 
met woorden te vangen. Dus alle verhalen en alle getuigenissen zijn tekstuele 
constructen over en rond een ervaring die niet in woorden is uit te drukken omdat de 
partner, God, de veroorzaker, niet met woorden is te vangen, niet is te begrijpen 
binnen onze menselijke kaders. Worden de teksten daarmee overbodig? In denk van 
niet. Omdat religieuze teksten op hun manier een vorm van houvast geven om na te 
denken over de zin van het leven al of niet in relatie tot een God of tot een 
zinsverband dat het individuele leven ver overstijgt en waar een mens als individu 
niet zonder kan. Of je wel of niet religieus bent is in dit licht eigenlijk niet relevant. Je 
staat als mens niet op jezelf, je bent niet autonoom, je schept zelf niet je zin. In 
heteronome relaties ontdek je pas de zinvolheid van je existentie en wordt een 
zekere autonomie pas mogelijk. Taal is op het niveau van de existentie mogelijkheid 
en eenvoudigheid, stelt Blanchot. Precies die mogelijkheid om met de taal ervaringen 
te beschrijven en te duiden, zin te geven en aan te kondigen maakt het mogelijk dat 
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we niet opgesloten komen te zitten in het hier en nu, in het statische van het 
feitelijke, of de existentie van een steen langs de weg. Maar dat bergt ook een groot 
gevaar in zich want met taal kan alles worden beweerd.  

Het is heel makkelijk vandaag de dag een verhaal te schrijven door zich te baseren 
op artikelen die voor de hand liggen en die zo kunnen worden gevonden in de 
digitale wereld. Wikipedia geeft informatie die niet volmaakt is, zeker niet de 
waarheid ‘an sich’, wat je daar dan ook onder moge verstaan, maar het geeft een 
richting aan en het kan je helpen bij het bepalen van je gedachten. De autoriteit 
ontleend aan Wikipedia is dan ook met een korrel zout te nemen evenals degene die 
zich op deze autoriteit beroept. Dat geldt dus ook voor dit artikel dat voor een klein 
deel rust op gedachten uit deze bron waar velen aan hebben gewerkt en die 
voortdurend open staat voor verbeteringen. Dat is ook het mooie ervan: de waarheid 
is nooit volledig, het proces van betekenis-geven is nooit afgesloten. En dat geldt 
zeker ook voor die zo genoemde religieuze waarheden! 

Door de komst van Internet, matigt menigeen zich aan om zijn of haar mening te 
geven en vooral door soms op te treden als een persoon met gezag. Dat vindt vooral 
plaats op semi-religieuze sites waar zelf uitgeroepen deskundigen allerhande zaken 
beweren rond religieuze regels en plichten. Nou is het in de traditie altijd zo geweest 
dat iemand pas met gezag over heilige schriften kan spreken als hij daarvoor 
gestudeerd heeft en wat nog belangrijker is als hij dat gezag na een lang leven van 
studie en discussie verdiend heeft. Jonge schriftgeleerden daarentegen kunnen dan 
wel slim zijn, handig in het opzoeken van dingen, zij missen ervaring en 
deskundigheid die ze hebben aangeworven door een lang leven van studie en van 
vergelijken. Plus ze missen vaak de persoonlijke betrokkenheid bij de leer die ze 
propageren omdat de teksten geen vlees en bloed zijn geworden maar enkel 
buitenkant is gebleven, toepasbare regels, wetten en voorschriften, alsof het daarom 
zou draaien bij de vervulling van religieuze plichten. Toewijding aan de inhoud van de 
boodschap, doordringen tot de kern ervan - een opgave die een leven lang duurt - 
wordt voor het gemak maar even vergeten in al die mooie praatjes over het geloof en 
de religieuze praxis die voor ogen staat. Ze claimen autoriteit maar hebben er geen.  
Volgens het puzzelwoordenboek, om ook maar eens een bron te noemen bestaan er 
voor autoriteit de volgende synoniemen:1) Bevoegdheid 2) Deskundige 3) Erkend 
gezag 4) Gezagsdrager 5) Gezagsorgaan 6) Gezagdrager 7) Gezaghebber 8) Gezag 
9) Heerschappij 10) Instantie 11) Invloed 12) Man met gezag 13) Machtig persoon 
14) Machthebber 15) Macht 16) Overheidspersoon 17) Ontzag 18) Overheidslichaam 
19) Persoonlijk overwicht 20) Persoonsbenaming 21) Wettige macht. 

Als ik deze omschrijvingen toepas op de zelf uitgeroepen deskundigen - of ze nou de 
Koran of de bijbel bestuderen, de Boeddhistische of Hindoeïstische heilige schriften, 
dan moet ik concluderen dat geen enkele van deze beschrijvingen van toepassing is. 
Conclusie: ze missen autoriteit en ze hebben geen autoriteit. En wat het nog 
complexer maakt: hoe kun je in die immense hoeveelheid van teksten het kaf van het 
koren onderscheiden en welke criteria heb je daarvoor.  
Waarom hebben deze zelfbenoemde deskundigen dan wel volgelingen? Waarom 
lopen er tal van jongeren achter hen aan in de mening dat hier waarheid wordt 
verkondigd en dat de uitlegger, als er al wat uitgelegd wordt, hier gelijk heeft. 
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Bijvoorbeeld het optreden tegen niet-gelovigen in de Koran, het dragen van kleding 
door vrouwen, het je houden aan de regels met betrekking tot rein en onrein 
etc.Hetzelfde kun je stellen voor orthodoxe gelovigen aan Joodse en christelijke 
zijde. Het verwerpen van de evolutietheorie op basis van het boek Genesis, zweren 
bij de regels van Paulus (en daarom tegen homoseksualiteit zijn) alsof deze de 
laatste waarheid heeft verkondigd als nieuwkomer in het christendom, zijn andere 
voorbeelden hiervan.  

Gisteren in een tv programma met de titel van “hagelslag naar halal” werden drie 
meiden (bekeerd tot de Islam) gepresenteerd samen met hun moeders terwijl ze op 
reis waren door Jordanië. Daar werden ze geconfronteerd met moderne vrouwen, 
allen moslim, en allen min of meer liberaal. Ze droegen geen kleding die het hele 
lichaam bedekt, ze legden de regels en plichten uit om een wijze waar ook de 
moeders mee konden instemmen. Twee van de bekeerde Hollandse meiden stonden 
niet open voor de visie van de vrouwen in Jordanië. Want zij hadden een persoonlijke 
relatie met God en die relatie bestond uit het opvolgen van de religieuze plichten 
zoals zij die zelf interpreteerden. Veel was in hun ogen dan ook ‘haram’, onrein, 
verboden. Haram staat in de islamitische traditie in relatie met ‘halal’ (rein, 
toegestaan). Het gaat in eerste instantie om voedsel, zoals het wel of niet toestaan 
van het nuttigen van bepaald voedsel. Maar ook daarin is de omschrijving in de 
Koran niet absoluut en zijn er uitzonderingen: “Moslims mogen alleen voedsel eten 
dat halal is. Soera De Koe 172-173 zegt hierover: “O gij die gelooft, eet van de goede 
dingen, waarmede Wij u hebben voorzien en dank Allah, indien gij Hem alleen 
aanbidt. Hij heeft u slechts het gestorvene, het bloed, het varkensvlees en datgene, 
waarover een andere naam, dan die van Allah is uitgeroepen, verboden. Maar hij, die 
gedwongen is en dit niet wenst en geen overtreder is, op hem rust geen zonde. Want 
Allah is Vergevensgezind, Genadevol.”  

Halalvlees dient uitgebloed vlees te zijn van een beperkt aantal toegestane dieren, 
die volgens de islamitische voorschriften geslacht worden (dhabiha). Vlees van 
carnivoren en van dieren die spontaan gestorven zijn, evenals het expliciet in de 
Koran vermelde varkensvlees, zijn enkel toegestaan als er niets anders voorhanden 
is om in leven te blijven. Paardenvlees is niet verboden, maar het slachten van 
paarden is onder moslims niet gebruikelijk. Dieren die nog zogende jongen hebben 
evenals de zogende jongen zelf mogen niet geslacht worden. Het doden van een 
dier is enkel toegestaan voor consumptie of om het uit zijn lijden te verlossen indien 
het ziek of gewond is.” Zover https://nl.wikipedia.org/wiki/Halal_en_haram. Strikt 
genomen is Allah vergevingsgezind als je gedwongen wordt onrein voedsel tot je te 
nemen of als je nog onwetend bent. Dat is een kwestie van interpretatie en ik zou de 
moslims niet de kost willen geven die alcohol drinken, drugs gebruiken en ook vlees 
eten dat eigenlijk verboden is. Idem geldt dit voor Joden en christenen die 
onweerstaanbaar worden aangetrokken tot verboden dingen - je kunt er boeken over 
vol schrijven.  
Een van de Jordaanse vrouwen die met een van de bekeerde meiden hierover sprak 
zei dat zij als Nederlandse veel te makkelijk het woord ‘haram' in de mond nam om 
haar gedrag te rechtvaardigen. Ze bracht naar voren dat deze term vooral slaat op 
ernstige vormen van onreinheid en dingen die verboden zijn. Ook hier brengt 
Wikipedia uitkomst want ik ben geen moslimgeleerde en het uitzoeken ervan kost 
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heel wat tijd en moeite. “Andere zaken die haram zijn volgens de islam zijn onder 
meer: sjirk, het hebben van buitenechtelijke seksuele relaties; homoseksualiteit 
bedrijven; prostitutie; verkrachten; alcoholische dranken consumeren; het gebruik 
van drugs; roken; het beoefenen van magie; het vermoorden van iemand; zelfmoord 
plegen; crematie; bedriegen; stelen; liegen; vloeken; schelden; roddelen; zinloos 
geweld; het heffen of innen van rente; gokken; tatoeages, piercings, en andere 
vormen van bewuste lichaamsverminking.” Dat  is dus wat anders dan niet durven 
kijken naar mannen in een zwembroek op een strand in Jordanië, zoals een van de 
meiden liet zien in het tv-programma.  

Wat me vooral opviel en wat me ook stoorde, en dat heb ik wel vaker bij meningen 
die worden gepresenteerd door jongeren (en ouderen) alsof zij de enige waarheid 
vertolken, was dat er totaal geen enkele bereidheid leek te bestaan om zich te 
verdiepen in het onderwerp en te rade te gaan bij deskundigen. Ik weet uit ervaring 
dat je zo gauw je dit doet, je merkt dat deskundigen onderling nogal van mening 
kunnen verschillen en dan heb je een probleem: wie te volgen, wie spreekt de 
waarheid? Weer het probleem van het kaf en het koren. De beste manier is dan 
zelfstudie en je verstand gebruiken. In plaats van geloven en navolgen wat de eerste 
en beste internet-iman naar voren brengt, ook al zijn de consequenties daarvan niet 
te overzien en is het navolgen van die regels en het onderschrijven van die 
opvattingen maatschappij ondermijnend en persoonlijkheid-ondermijnend. Als je 
meegaat in bijvoorbeeld de IS-ideologie, dat alleen de inwoners van het zelf 
uitgeroepen Kalifaat van Sunnieten de ware moslims zijn en de rest van de wereld of 
bekeerd of vernietigd moet worden, ben je wel erg ver van de werkelijkheid 
verwijderd en leef je in een utopie die uit zal monden in zeeën van bloed. Daar hoef 
je geen profeet voor te zijn. Daarbij zal je eigen bloed zeker niet gespaard blijven; en 
of je nu wel of niet in martelaarschap gelooft omwille van dit ideaal, het zal geen fijn 
leven worden. In mijn ogen is er een behoorlijke kortsluiting in je hersenen ontstaan 
als je zo zwart-wit redeneert en de wereld indeelt in goed en kwaad. Wat je ook 
onderneemt in dit licht, het zal je door Allah of God in dank worden afgenomen, denk 
je dan want je bent een toekomstige martelaar. Dat is niet alleen gevaarlijke onzin, 
het is ook volslagen waanzinnige domheid. Domheid die tallozen onschuldigen het 
leven kost. Geen God of Allah kan dit goedkeuren, geen God of Allah vindt het in 
orde dat jij zijn werk even hardhandig uitvoert in zijn naam - alsof jij zelf de hand van 
God/Allah bent. In de traditie heet dit hybris, hoogmoed, eentje van het gevaarlijke 
soort. Als God neutraal is, niet te benaderen met onze taal is het al helemaal absurd 
om uitspraken gelijk te stellen aan het denken of spreken van God en te handelen 
alsof God rechtstreeks dit van je zou willen.  

Ik vermoed dat wij allen te vaak en te snel over zaken oordelen, te snel onze 
conclusies trekken en verkeerd handelen want we overzien niet de complexe 
situaties in deze maatschappij. We doen dat voor het gemak maar met begrippen en 
uitdrukkingen die ons verstand ver te boven gaan en die als het puntje bij paaltje 
komt neutraal zijn en dus nietszeggend. Het Christendom, de Islam, de 
maatschappij, het land, de wereld, wat zeggen we dan en wat hebben we op het 
oog?  
Het is makkelijk om maar wat te roepen zonder dat er een goede analyse aan ten 
grondslag ligt en zonder dat er een voorstel voor een goede oplossing wordt 
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gepresenteerd voor het gesignaleerde probleem die allen recht doet. Zo roept 
meneer Wilders maar wat over vluchtelingen, over hekken om het land en over eigen 
volk eerst. Typisch taal ontleend aan fascistisch gedachtegoed waar het eigen volk 
(en wat is een volk?) voorop staat. Alsof er in Nederland sprake zou zijn van een 
volk, ook weer zo’n neutrum waar de inhoud vaag blijft en zich onttrekt aan ons 
begrijpen. Als hij dan op het matje wordt geroepen en gewezen wordt op de gevolgen 
van zijn oneliners op Twitter geeft hij niet thuis en begint hij te schelden (jullie kunnen 
allemaal de rambam krijgen). Nou riep dat woord rambam weer de volgende reacties 
op in de Volkskrant die de betekenis ervan uitlegde: “het is de afkorting van rabbi 
Moshe ben Maimon, een twaalfde-eeuwse rabbijn die geldt als de grootste Joodse 
geleerde van de Middeleeuwen. Naast rabbijn was Maimonides, zoals hij beter 
bekend is, ook arts. Dat zou kunnen verklaren waarom zijn naam verbonden is aan 
ziekteverwensingen. Zo suggereert het dialectenwoordenboek Bargoens dat zijn 
naam 'wellicht ook [werd] aangeroepen om daarmee de ziektes waarvoor hij 
ingeroepen moest worden, op te roepen’.” (bron: http://www.volkskrant.nl/
wetenschap/waar-komt-het-woord-rambam-vandaan~a4212537/)  

Hoe het ook zij, Maimonides was een echte geleerde, een man met gezag, een 
echte autoriteit. Maar ook een geleerde die diep had nagedacht over God en over de 
wijze waarop wij mensen over God spraken, namelijk met ‘homoniemen’ begrippen 
ontleend aan onze menselijke ervaring. Als we zeggen God spreekt, is dit spreken 
een homoniem. We kunnen als mensen niet anders maar het geeft ook onze 
beperkingen aan om over God te spreken. Door het gebruik van homoniemen komt 
God in werkelijkheid niet echt dichterbij. Als we dat dan letterlijk nemen houden we 
onszelf voor de gek want de taal draait ons dan als het ware een loer. Of anders 
uitgedrukt: we zijn gewoon te dom om onze eigen uitspraken te doorzien en denken 
dat wat we denken en zeggen overeenkomt met de werkelijkheid en kracht van 
waarheid heeft. Meneer Wilders, de aanhangers van IS, en andere radicale sprekers, 
nemen hun eigen woorden veel te serieus zonder de moeite te doen zich ergens echt 
in te verdiepen en na te denken over het effect van hun spreken.  

Eigenlijk zouden de echte autoriteiten (als er tenminste nog naar hen wordt 
geluisterd en zij geen stoffige kamergeleerden zijn geworden die niet meedoen in de 
moderne tijd - bestaan die trouwens nog) en masse moeten opstaan tegen al deze 
oppervlakkige claims op waarheid in de religies en politiek door zelfbenoemde 
profeten en schriftgeleerden. Ze publiekelijk aan de kaak stellen, ze uitdagen tot 
debatten en gesprekken en noem maar op. Maar waarschijnlijk is het al te laat en 
heerst de oppervlakkigheid en is autoriteit voorgoed een relict uit het verleden. Als dit 
laatste gegeven even doortrekt komen we uiteindelijk in een totale chaos terecht van 
iedereen die maar wat doet en wat roept. Als sommige van deze mensen dan ook 
nog president van de Verenigde Staten willen worden zoals meneer Trump is het 
einde echt zoek. Het volk krijgt de leider die het verdiend, luidt het gezegde: zowel in 
de VS, als in Nederland, als in Syrië, Afghanistan, Irak, Soedan, Ethiopië, China, 
Rusland en ga zo maar door. Of is het toch vooral een kwestie van kapitaal, slimme 
politiek, lobbyen en vooral media-aandacht en in veel landen brute 
machtsuitoefening via media en geheime diensten? Met als doel alle tegenstanders 
de mond snoeren en op termijn aan te passen aan de heersende ideologie of als ze 
niet willen op te ruimen? Hitler Duitsland was en is een goed voorbeeld hoe de 
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democratie haar eigen monsters baart. Hoe schreeuwlelijken de macht kunnen 
grijpen onder het mom van eigen volk eerst, een eeuwigdurend rijk en eigen 
superioriteit. Dat is niet te veronachtzamen, hoe graag we ook een vredige en mooie 
kerst willen vieren met elkaar. Veel wijsheid voor 2016 en vooral bij de keuzes die 
worden gemaakt. En veel durf en moed om vastgeroeste zekerheden en vals 
vertrouwen los te laten want ze brengen niets goeds en zijn hinderlijk als je de 
werkelijkheid recht in de ogen wilt kijken. Een ding is in ieder geval zeker: je leven is 
beperkt en eens komt er een einde aan, hoeveel mooie utopieën je ook wilt 
aanhangen en uitdragen. Daar nou je leven voor willen geven? Het lijkt me een grote 
domheid.  

John Hacking 2015 

Bergen 

“Ik hef mijn ogen op naar de bergen: vanwaar zal komen mijn hulp? “Ps 121,1 

Bij het begin van de introductie 2015 op de Radboud Universiteit werd in de viering 
Psalm 121 gelezen. De predikant ging hier in zijn overweging op in en stelde dat in 
de traditie grofweg twee mogelijkheden werden genoemd, namelijk gevaar komt van 
de bergen (want het is gevaarlijk erdoor heen te reizen) of God is op de een of 
andere wijze aanwezig in de bergen. Hij koos in zijn uitleg voor de eerste variant: 
bergen die gevaarlijk zijn en Gods hulp is daarbij nodig om dit gevaar te bedwingen. 
Ik zou zelf voor de tweede variant gekozen hebben want ik schilder mijn halve leven 
al bergen omdat ze zo ontzagwekkend zijn en omdat op de een of andere manier 
aan de bergen een sacrale dimensie zit. Dat vind ik niet alleen maar dat vinden de 
Japanners bijvoorbeeld ook over de berg Fuji en talloze andere volken over hun 
bergen die majestueus zijn.  

Bergen zijn plek van Gods’ontmoeting, ook in de bijbel. De berg Sinaï verandert zelfs 
van naam als God erop neerdaalt om met Mozes te spreken en heet dan Horeb. Elia 
verkeert in een spelonk in de bergen als God aan hem voorbij gaat. Offers worden 
gebracht op een offerhoogte in de bergen. Kortom bergen gelijk te stellen aan gevaar 
is maar een halve waarheid. Maar het gaat mij niet om de inhoud van de overweging 
en nog minder over wie er nu gelijk heeft. Bergen en dalen, vlaktes en hoogtes 
vormen in het landschap een eigen dimensie. Als mens, klein en nietig, ben je als het 
ware onderworpen aan hun grootsheid zoals een mier in onze tuin. Dat gevoel een 
mier te zijn in dit reusachtig landschap kan je bescheiden maken. Maar het is 
opvallend dat je, uitkijkend over de verte, ook een gevoel kunt krijgen van almacht, 
van je opgenomen voelen in een groter verband, een soort van oceanisch gevoel. Mij 
geven de bergen kracht en moed als ik voel hoe de wind waait en hoe het vergezicht 
mijn gemoed stemt en kleurt. Alle grenzen, alle bekrompenheid vallen als het ware 
van je af. Op eens leef je in een andere dimensie. Dat is bijna niet te beschrijven 
maar als je het ondergaat vergeet je het nooit meer. Dat is ook wat ik met mijn 
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schilderijen probeer te benaderen, op te roepen, wakker te maken: de bergen geven 
je een nieuw inzicht in de werkelijkheid, ze zetten je op een andere wijze neer in 
deze existentie. In een stad of dorp doe je andere ervaringen op, meer begrensd, 
meer ingeperkt, maar in de bergen, in het landschap kan de wijdte je overmeesteren 
zodat je meegenomen wordt. Vrijheid is een goed woord voor dit gevoel. Geen 
abstracte vrijheid maar frisse berglucht die al je zorgen even doet vergeten.  

Daarom vind ik deze psalm 121 zo mooi – de belofte die erin gedaan wordt – God als 
een schaduw aan je zijde, ongrijpbaar maar toch aanwezig, niet vast te leggen, maar 
toch op de een of andere wijze ervaarbaar, heeft een dimensie die het logische en 
rationele overstijgt, net als de wijdte die zich voor je blik openbaart. Bergen zijn 
grillig, kunnen gevaren herbergen, hebben een eigen dynamiek waarmee we 
rekening moeten houden omdat we gewend zijn om in huizen te wonen en op 
pleinen te verkeren. Wonen in de bergen hoeft dan ook niet. Maar ervan genieten, je 
laten overweldigen door hun uitstraling en hun aanblik dat kan nooit genoeg. 

John Hacking 2015 

Dank en danken 

Het was Franz Rosenzweig die in de Stern der Erlösung liet zien hoe het kwam dat 
hij Jood was en bleef. Een ervaring van liefde, een openbaring van de liefde van 
God, zoals hij dat noemt was de oorzaak. Toen hij die ervaring in al zijn diepte mocht 
meemaken stond het voor hem vast en kende hij zijn bestemming. Dat was een 
persoonlijke ervaring, een ervaring die niet zonder meer generaliseerbaar is. In de 
Stern beschrijft hij met eenpaar woorden wat hem overkwam maar ook het besef dat 
wat hij ontving met geen enkele mogelijkheden zou kunnen beantwoorden. Zijn dank 
zou hij nooit in die mate kunnen tonen, laat staan teruggeven. 

Gisteren was ik bij de afscheidsrede van Paul van Tongeren in de Stevenskerk te 
Nijmegen, waar deze sprak over “denken over danken na de dood van God”. In dit 
verhaal ging het niet over het wel of niet bestaan van God. Maar wel over een vorm 
van ongemakkelijkheid, een aarzeling bij het uitspreken van dank voor iets groots en 
geweldigs, bijvoorbeeld de geboorte van een kind, levensgeluk etc., naar de gever 
hiervan. De gever in de persoon van God is fragwürdig geworden zeker nadat wij 
hem bij de mottenballen hebben gezet na de dood van Nietzsche. Dezelfde die deze 
dood al had aangekondigd en die de verschrikkelijke consequenties daarvan aan den 
lijve heeft ervaren in denken en leven. Als mensen zweven wij nu vrij rond in de 
kosmos, zonder houvast, zonder anker, zonder verworteling in een geloof dat ons 
stuurt en draagt want God die dit alles in gang zou hebben gezet is er niet meer.  
Van Tongeren ging in vogelvlucht door de geschiedenis van het begrip dankbaarheid 
en in zijn boekje dat voor deze gelegenheid werd uitgegeven doet hij dat wat 
grondiger. De rede was qua tijd natuurlijk erg beperkt. Het liefst zou hij een hele 
collegereeks hieraan besteed hebben. Wat mij vooral trof was het feit dat hij zelf ook 
op het einde van zijn verhaal stokte bij het uitspreken van dank, naar vrouw en 
kinderen toe. Toen werden zijn emoties die daaronder verborgen zaten even 
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zichtbaar. Zijn gevoel kwam aan het licht. Dat wat hij beschreef aan het begin van 
zijn betoog, de ervaring van dank voelen, van dankbaarheid, en de moeilijkheid of 
bijna onmogelijkheid om dit in woorden te gieten omdat de adressant ontbreekt of lijkt 
te ontbreken, of niet meer salonfähig is zoals God, kwam bij hem ook overduidelijk 
aan het licht terwijl de adressanten, vrouw en kinderen, wel aanwezig waren.  

Eugen Rosenstock-Huessy heeft deze aarzeling in de uiting van de taal, het taalspel, 
de ingehouden stilte, het opnieuw beginnen in een andere variant, een andere 
grammatica uitgebreid beschreven in zijn werk over de taal. Zodra wij veranderen 
van grammatica, van persoonsvorm in een gesprek, komt de ziel aan het licht. Deze 
ietwat cryptische omschrijving veronderstelt dat er een ziel is, en dat die aan het licht 
kan komen. De ‘moderne’ wetenschap heeft het concept van de ziel net als het 
concept van God natuurlijk al lang achter zich gelaten maar wil dat dan ook zeggen 
dat ze gelijk heeft? Wil de aanspraak op autonomie van de mens gebaseerd op ratio, 
op denken en op reflectie zeggen dat heteronomie in de vorm van een God, in de 
vorm van liefde van God, noem het maar genade, niet bestaat? Als de mens zijn 
autonomie verabsoluteert betekent dat dat hij staat te liegen terwijl hij het nog niet 
eens in de gaten heeft. Het boek Job geeft ons daarin een wijze les. God spreekt Job 
bestraffend toe en vraagt hem waar hij was toen alles geschapen werd, toen kosmos 
en universum ontstonden, al die maffe dieren, de golven, de wind en de zee, de 
sterren en orkanen. Job was daar niet bij en hij was ook niet de Urheber ervan. Wij 
trouwens ook niet. Los van het feit dat God of een god dit alles voor elkaar zou 
hebben gebokst blijft staan dat de claim op autonomie zonder acht te slaan op alle 
heteronomische relaties een gotspe is. Alleen als kind ben volslagen verwikkeld in 
een heteronomie met je ouders. Als ze je geen melk, geen warmte, geen aandacht, 
geen lieve zoete woordjes toefluisteren ben je gedoemd te sterven en weg te 
kwijnen. Hoe haal je het dan in je hoofd als je eenmaal volwassen denkt te zijn 
geworden te doen alsof de wereld aan je voeten ligt? Alsof jij weet hoe het zit hoe 
wetenschappelijk je dat ook denkt te kunnen bewijzen. 

Paul van Tongeren liet in het laatste deel van zijn verhaal aan de figuur van de drie 
gratiën zien dat geven niet alleen samenhangt met danken, een soort van 
teruggeven, maar vooral ook bemiddeld wordt door de derde figuur: het ontvangen. 
Dit ontvangen van het geschenk veronderstelt een openheid en ontvankelijkheid die 
de wederkerigheid van geven en danken pas mogelijk maakt en die het danken pas 
echt tot dankbaarheid maakt. De voorbeelden van dank die geen dankbaarheid is 
waren prachtig maar die moet je maar nalezen in het boekje zelf. Op Internet is zo 
ook het een en ander te vinden en een citaat luidt van Karel Jonckheere: “Er zijn 
mensen die hun dankbaarheid uitsluitend bewijzen door naar uw begrafenis te 
komen.“  

Zoals gezegd, de afscheidsrede ging niet over God als adressant, niet over genade, 
niet over de ziel, maar waarom zou een filosoof te verlegen moeten zijn om deze 
fenomenen gekoppeld aan het thema danken voor iets groots en overweldigends niet 
aan de orde te stellen? Tot aan Nietzsche deed God nog mee in het denken, wel op 
de achtergrond, als hypothese vaak, maar na hem zou hij dan voorgoed uit het 
discours verdwenen moeten zijn? Emanuel Levinas heeft het tot zijn levenswerk 
gemaakt de heteronomie in de relatie tot God, zichtbaar geworden in de relatie tot de 
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ander, de medemens, te thematiseren en bedrijft hij daarom mindere filosofie? Het 
denken van Levinas is gebouwd op het denken van Franz Rosenzweig, dat zegt hij 
zelf in “Totaliteit en oneindigheid” een van zijn beroemde boeken. Mijn theologisch 
anfühlen, mijn intuïtie is hier helemaal door gevormd, ik kan niet anders meer dan 
ook in deze categorieën denken. Daarbij staat het fenomeen liefde centraal, liefde 
die je ontvangt en die je kunt geven. Dat gaat alle autonomie te boven en is bij 
uitstek het bewijs voor de heteronomie die ons leven kleurt en zin geeft. Dank en 
dankbaarheid zijn daarvan slechts de getuigen die dit ongelofelijk geschenk dat wij 
hebben ontvangen en dat leven heet, met hun aanwezigheid opfleuren. Als je de 
adressant dan niet God wilt noemen omdat je een aufgeklärte heiden bent geworden 
zoals veel hedendaagse atheïsten,a la. Dat moet je dan maar zelf weten. Niet dat ik 
Paul van Tongeren beschuldig van deze positie, want ik vermoed dat hij diep 
religieus is gebleven ook al thematiseert hij dat niet filosofisch. Maar ik heb toch sterk 
het idee dat wij gedragen worden door krachten die veel groter zijn dan onszelf en 
die Simone Weil al vermoedde toen ze haar werk schreef over zwaartekracht en 
genade. De zwaartekracht van ons aardse bestaan, de zware dingen in ons leven 
kunnen we alleen volhouden door de genade, liefde van God en liefde van onze 
medemens. Hoe zou het anders mogelijk zijn? 

John Hacking 2015 

Paul van Tongeren, Dankbaar. Denken over danken na de dood van God. Essay. 
Zoetermeer 2015 (Klement) 

Geloven in deze tijd: uitdagingen en troost – een eigentijds Paasverhaal 

Het geluk is lichter dan een veertje,  
maar niemand is in staat het te dragen. 

Chuang-Tzu 

Vanuit het verwachtingspatroon dat christenen koesteren vanuit de bijbelse verhalen 
over Jezus van Nazareth die ze als Messias, als redder vereren, “het vlees geworden 
woord Gods”, zou je misschien verwachten dat christenen en de christelijke kerken 
dan ook voorop lopen bij de strijd om een einde te maken aan de armoede, het 
oorlogsgeweld, de groei van kapitaal voor een kleine minderheid ten koste van een 
grote meerderheid, de uitputting van de aarde met betrekking tot grondstoffen en 
levensvormen en dat ze zich hard zouden maken voor een duurzame en 
rechtvaardige samenleving. Niets van dat alles!  

Natuurlijk er zijn christelijk geïnspireerde groepen actief, natuurlijk veel christenen 
leven heel bewust en doen er alles aan hun inspiratie om te zetten in daden, hen niet 
te na gesproken, maar waar blijft het wereldwijde en alles en iedereen bereikende 
signaal dat het zo niet verder kan? Wie steekt echt zijn nek uit als organisatie en als 
groep om letterlijk in de voetsporen van Jezus van Nazareth te treden? En als je dat 
doet, als je dat durft, neem er dan maar gif op in dat je eindigt aan een hedendaags 
kruis, dat de nek die je uitsteekt zonder pardon wordt afgehakt. Want de krachten in 
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de wereld die het kapitaal en het bezit en de macht verdedigen zijn sterk en kennen 
geen scrupules. Je nek uitsteken betekent niet alleen aanklagen, maar ook politiek 
actief durven worden want je daden zijn niet zonder politieke consequenties.  
Treden in de voetstappen van Jezus is het opgeven van je lauwheid, je slap gedrag, 
je conformisme. Het betekent in vuur en vlam staan en op de markt, dat is de plek 
waar de mensen zijn en waar ze kunnen luisteren, stampei maken over het onrecht 
dat geschiedt, de slachtoffers bijstaan en hen mobiliseren om hun stem te verheffen. 
Dat betekent in de ogen van de gevestigde orde dat je een oproerkraaier bent, een 
lastig insect dat gedood moet worden omdat het hinderlijk is. Durf je dat? Durf je dat 
aan? En is het slim, zijn er misschien geen andere wegen? De weg van de 
geleidelijkheid, de weg van het beetje bij beetje veranderen? De hele wereld willen 
redden is een opdracht die veel te groot is, daarin kun je je tanden zetten maar ze 
zullen bij de eerste hap afbreken. Dus dat moet kleiner. 

Maar hoe klein, in een wereld waarin alles met alles en iedereen met iedereen is 
verbonden? Een virtuele oproep tot opstand? Een virtuele actie gesteund door 
concrete acties tegen het onrecht en het geweld? Wolfgang Borchert schreef in 1946 
al over deze vorm van protest door iedereen op te roepen om ‘Nee’  te zeggen: het 
‘Nee’ van de moeders tegen de generaals die soldaten eisen, het ‘Nee’ “tegen de 
directeuren die loonslaven willen inzetten, het “Nee’ tegen de grote bazen die de 
aarde willen leegroven voor eigen gewin. En, zo Borchert, als we geen ‘Nee’ durven 
zeggen, dan loopt het niet goed met ons af. We zijn inmiddels bijna 70 jaar verder. 
De Tweede Wereldoorlog ligt ver achter ons, maar de wereld is sinds die tijd nog 
steeds toneel van oorlogen.  

Wassili Grossman schrijft in zijn korte verhaal met de titel “Treblinka’ over de nazi-
beulen die ieder op hun eigen wijze slachtoffers gruwelijk om het leven brachten. De 
een gebruikte een hamer en sloeg daarmee in een mum van tijd 15 jongens dood, de 
ander deed alles lachend, weer een ander wachtte tot uitgehongerde gevangen 
aardappelschillen van de mesthoop aten en schoot hen dan door de mond dood. 
Deze onmensen hebben jaren lang de macht gehad tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. Maar wat is er eigenlijk veranderd als je nu in de krant leest dat de 
beul bij IS die koelbloedig de gijzelaars onthooft of met een schot doodt, veel achting 
geniet bij de andere leden van de Islamitische Staat? Nazi of IS-beul, in mijn ogen 
betekenen zij het failliet van menselijkheid, een dieptepunt voor de humaniteit in de 
menselijke evolutie. Wordt de wereld langzaam beter ondanks deze excessen? Zou 
dat waar zijn? Op de lange termijn en op wereldniveau, niet op microniveau, niet op 
het niveau van de plekken waar de oorlog en de terreur woeden?  

Gemeten naar onze eigen welvaart ben je geneigd om deze vraag positief te 
beantwoorden want wij hebben het over het algemeen niet slecht in Nederland. Wij 
zijn aan de goede kant van de wereld in het juiste wiegje geboren waar materieel 
geluk meer vanzelfsprekend is dan op het platteland van India waar nog steeds veel  
armoede en analfabetisme heersen. Daarom is het gevaarlijk om deze vraag zomaar 
te beantwoorden want het perspectief waarvan uit je het antwoord geeft kleurt het 
geheel. Als je gezond, welvarend en welgesteld bent heb je makkelijk praten. Maar 
als je nu offers moet gaan brengen voor je overtuiging, als je huis en haard moet 
opgeven, omdat je verdreven wordt, omdat je niet mee heult, omdat je er dwars 
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tegen in gaat, dan piep je wel anders. En ook als je in de ban van bent van een 
levensbedreigende ziekte heb je wel wat anders aan je hoofd om je druk te maken 
om de wereld. Kortom ieder heeft zo zijn eigen bedenkingen, zijn eigen motieven en 
zijn eigen standpunt om wel of niet op te staan en zich in te zetten voor een betere 
wereld. Zijn we dan mindere volgelingen, of mislukte volgelingen van Jezus als wij 
eerst aan ons eigen hachje denken? Of zijn we dan gewoon minder fanatieke, 
minder strijdlustige en minder ideologisch gekleurde volgelingen van hem? Toch dan 
maar eerder lauw dan warm of koud? Omdat het onrecht te groot is, omdat het ons 
lam slaat, omdat wij niet durven alles op te geven voor dit ideaal. Misschien weten 
we het allang instinctief en voelen we dit ook goed aan: als je voor het verhaal van 
Jezus gaat ben je de pineut. Geen lief moedertje kan je dan meer redden. Net zoals 
al die moeders die moeten aanzien dat hun kinderen als journalist, oppositielid, 
proteststudent worden afgeslacht, vermoord in een aanslag door politie, geheime 
dienst of anders.  

Maar als je echt voor het verhaal van Jezus gaat moet je ook er vanuit gaan dat er 
voor jou ook een Pasen zal zijn. Dat de dood, de gruwelijkheden niet het laatste 
woord zullen hebben. Dan moet je met de leerlingen van Jezus ervan overtuigd 
raken dat het graf uiteindelijk leeg zal blijken en dat jouw leven niet is weggegooid. In 
de theologie hebben we dit laatste, de opstanding uit de dood voor iedereen, maar 
even geparkeerd voor de tijd die komt als de Messias arriveert. Jezus, de eerste 
opgestane uit de dood, wij, zijn volgelingen, wacht dit lot bij het einde der tijden. Dat 
is een schrale troost want dat maken we niet meer in ‘realtime life’ mee. Daar moeten 
we dan maar op vertrouwen. Maar Jezus wist, als je de beschrijvingen mag geloven, 
ook niet wat er na zijn dood zou gebeuren. Anders zou hij geen bloed en tranen 
hebben gezweet en angstig hebben gebeden tot zijn Vader in de tuin van Getsémane 
voordat hij werd afgevoerd om gemarteld te worden en gekruisigd. Dus het is in 
Gods hand wat er met jou gebeurt na je dood. Letterlijk lichamelijke opstanding uit de 
doden blijft sowieso een vreemde zaak want hoe staan we dan op? In welke conditie, 
in welke vorm, hoe oud, hoe jong, hoe gezond, hoe ziek? De vraag stellen is haar 
beantwoorden. Het kan gewoon niet. Je lichaam heeft voorgoed na je dood 
afgedaan. Je lichaam is stoffelijk overschot. Niet meer en niet minder. Tot as, stof zult 
ge wederkeren. Dat is wat er overblijft.  

Jezus als ‘vleesgeworden Gods woord’ staat op en werkt in mensen. Dat is zijn 
opstanding, niet het corpus dat over de aarde rondrent en hier en daar nog wat 
kunstjes uithaalt. Daarvoor is ook het verhaal van hemelvaart bedacht – dan is het 
lichaam voorgoed uit ons zicht verdwenen. En telkens zijn er hemelse boden die het 
gebeuren duiden, die als stem uit de hemel vingerwijzingen geven, zowel bij het graf 
als bij de tocht naar de hemel. Hij werd door een wolk, symbool van onttrekking, 
omhulling voor en van het goddelijke, aan hun oog onttrokken. Dat is theologie, net 
zoals het lege graf met de windsels, en de duidende engel. Dat is theologie gebracht 
in een menselijk jasje als verhaal zodat wij, magisch denkend zoals we zijn en doen, 
er vrede mee kunnen hebben, hoe ongeloofwaardig dit in de ogen van een niet-
gelovige ook moge klinken. Het enige bewijs dat wij voor dit alles kunnen inzetten 
zijn de getuigenissen op schrift en in het handelen van mensen die voor de waarheid 
van dit verhaal hun leven op het spel durven te zetten.  
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En wij zijn zelf bewijs zonder garantie op succes als wij in de voetsporen van Jezus 
durven treden. Dan komen we weer uit bij het begin van dit verhaal en is de cirkel 
rond. Als we ons kruis op ons durven nemen is het verhaal van Jezus voor ons waar 
en als wij dat niet doen blijft het een mooi verhaal maar wordt er niemand beter van. 
Behouden wij ons leven en draait de wereld door zoals ze al eeuwen draait. Wie 
durft? Wie durft het onmogelijk geachte, een weg zonder garanties en zonder uitzicht 
in te slaan in naam van een wereld die daardoor beter kan worden omdat je de kant 
kiest van de mindere, de zwakke, de door God bevoorrechte mens. Of is het toch 
allemaal boerenbedrog, troost voor de armen dat God met hen is, maar ze merken er 
in praktijk geen snars van?  

De getuigenissen uit de mystiek, bijvoorbeeld Meister Eckhart, die nu weer heel 
populair is, laten zien dat lijden onderdeel en kern is van navolging. Zonder dat lijden 
is geen diepte, geen echte overgave, geen echte toewijding. Dat is geen vorm van 
christelijk masochisme, maar een overtuiging opgedaan in de eigen praktijk. Jezus 
navolgen in zijn lijden. Dat is nog een stapje verder dan alleen maar goede dingen 
doen. En als je die al doet, en dat heel duidelijk doet, kan het lijden zo op je stoep 
staan als anderen voor je daden een stokje willen steken.  

We blijven in cirkels redeneren. Geloven is vertrouwen, is doen, is stappen durven 
zetten en je nek uitsteken. Het een kan het ander versterken, bevestigen. Maar het 
omgekeerde is misschien ook mogelijk: cynisme en teleurstelling omdat het niet 
werkt zoals je zou verwachten. Maar dan stel je je doelen te hoog, vermoed ik, en 
neem je het echte lijden niet serieus, want dat ligt altijd op je te wachten. Dat is de 
les van de mystiek: je houdt het alleen vol als je bronnen waarmee je verbonden bent 
blijven stromen en als je het lijden blijmoedig op je neemt. Want elk lijden brengt je, 
zo deze getuigen, dichter bij Jezus van Nazareth. Ook dit is een boodschap die wij 
liever niet willen horen want ze haalt ons uit onze comfortzone. Zet ik zelf die stap? 
Tot nu toe denk ik er slechts over na, schrijf ik erover, ben ik ermee bezig. Maar dat is 
nog heel passief, nog lang niet genoeg. We zullen zien, wat de toekomst brengen 
moge. Jacqueline van der Waals heeft het mooi verwoord en daar kan ik me in thuis 
voelen. 

Wat de toekomst brengen moge 
Wat de toekomst brengen moge, 
Mij geleidt des Heeren hand; 
moedig sla ik dus de oogen 
naar het onbekende land. 
Leer mij volgen zonder vragen; 
Vader, wat Gij doet is goed! 
Leer mij slechts het heden dragen 
met een rustig kalmen moed! 

Heer, ik wil Uw liefde loven, 
al begrijpt mijn ziel U niet. 
Zalig hij, die durft gelooven, 
ook wanneer het oog niet ziet. 
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Schijnen mij Uw wegen duister, 
zie, ik vraag U niet: waarom? 
Eenmaal zie ik al Uw luister, 
als ik in Uw hemel kom! 

Laat mij niet mijn lot beslissen: 
zoo ik mocht, ik durfde niet. 
Ach, hoe zou ik mij vergissen, 
Als Gij mij de keuze liet! 
Wil mij als een kind behand'len, 
dat alleen den weg niet vindt: 
neem mijn hand in Uwe handen 
en geleid mij als een kind. 

Waar de weg mij brengen moge, 
aan des Vaders trouwe hand 
loop ik met gesloten oogen 
naar het onbekende land. 

Alvast een fijne tijd op weg naar Pasen.  

John Hacking 2015 

God en godheid, een lege ziel en een God als afgrond 

“Denn der mensch kreist auf einem Planeten unter Myriaden von Planeten, um einen 
Stern unter Myriaden von Sternen, um ein Galaxienzentrum unter Myriaden von 
Galaxien, in einem Universum unter (vielleicht) Myriaden von Universen... und in 
Gedanken doch hauptsächlich um sich selbst”   

Rüdier Vaas, Menschen und andere Tiere. Zwischen Denken und Dunkel, der blaue 
reiter. Journal für Philosophie nr. 34, 2015, pag 6 

De mens is een wezen dat denkt en ondanks de omgeving die zo uitgestrekt is dat 
ze niet is te bevatten, hoogstens in zeldzame momenten van verwondering, wordt dit 
denken vooral bepaald door datgene wat de mens waarneemt in zijn dagelijks leven. 
En wat hij waarneemt vormt het voedsel voor zijn denken en zijn gedachten. Daarom 
is het toch vreemd dat de gedachte is opgekomen dat er iets of iemand moet zijn die 
vooral dat immense, dat wonderbaarlijke, dat mens overstijgende moet hebben 
veroorzaakt. De mens met die met deze vraag aan de gang ging was zich dus 
bewust van een zekere transcendentie, een mens en wereld overstijgend fenomeen 
dat we voor het gemaak maar God noemen. Maar waar spreken we dan over en wat 
is een God die als het ware in onze gedachten ontstaat? En is dit wel zo? Heeft God 
niet oudere papieren dan onze gedachten? Is God product van ons denken of is er 
nog iets anders aan de hand en kregen wij eens lang geleden de goddelijke hand 
toegestoken om over Hem en ons gedachten op papier te zetten? Als een vorm van 
inspiratie, goddelijke inspiratie waar profeten in de geschriften zoals bijbel en Koran 
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zich op beroepen? Hoe het ook zij, dat start van dit proces kunnen we niet meer 
beoordelen vanuit een onafhankelijk standpunt want dat standpunt is er gewoon niet. 
Wat we hebben zijn de teksten, de verhalen, de getuigenissen. Maar wat we wel 
weten en kennen is het menselijk denken dat daarin een belangrijke rol vervult.  

Meister Eckhart, die het denken een belangrijke plek toekent in het spreken over God 
onderscheidt tussen God en godheid, in het Latijn tussen deus en deitas. Gerard 
Visser heeft een mooi boek geschreven over dit denken bij Eckhart met de titel: 
Gelatenheid. Gemoed en hart bij Meister Eckhart. Beschouwd in het licht van 
Aristoteles’ leer van het affectieve, Amsterdam 2008 (SUN). In dit boek ontleedt 
Visser de teksten van Aristoteles over het gevoel als basis waarop Eckhart 
voortborduurt en die hij volgens Visser radicaliseert. Visser bespreekt het 
Aristoteliaanse begrip ‘entelecheia’, verwerkelijking, dat waar alle doelen (telos) op 
gericht zijn op een nieuwe wijze. Het is geen te bereiken doel, de vervulling van het 
streven en daarmee klaar, maar het is de horizon zelf die zich ontvouwt en die open 
blijft en eigenlijk nooit bereikt kan worden. Visser sluit aan bij de  meer letterlijke 
vertaling van het begrip en die luidt: ‘zich binnen zijn einder ophouden’. Dat is een de 
(nieuwe) vertaling van het begrip ‘entelecheia’  door Cornelis Verhoeven. 
Gevoelsmatig met het doel bezig zijn levert een andere dynamiek op dan alleen 
maar vanuit een denken dat aangestuurd wordt door activiteit en activisme (gericht 
op rendement). Visser zegt: “Maar dit zelfde telos laat ons het gevoel ook van 
binnenuit ervaren, als we einde niet als grens verstaan waarbij een ontstaansproces 
ophoudt, maar als een einder of horizon van een heel eigen mogelijkheid die zich 
opent.” (pag. 69) 

In het denken van Aristoteles is alles gericht op het bereiken van een doel, ook het 
affectieve streven. Bij God leidt dat uiteindelijk tot de volkomen rust, de onbewogen 
beweger, een beeld dat op God van toepassing is in de filosofie van Aristoteles. Dat 
is een God die uiteindelijk los van alles en iedereen staat. Eckhart daarentegen 
spreekt over God en godheid en beiden liggen ver uit elkaar. Ik citeer Eckhart zoals 
hij bij Visser wordt aangehaald:  
‘Opnieuw wil ik hier zeggen wat ik nog nooit heb gezegd; god en godheid liggen even 
wijd uiteen als hemel en aarde. Ik zeg nog meer: de innerlijke en de uiterlijke mens 
liggen even wijd uiteen als hemel en aarde. Maar dit geldt voor God nog om 
duizenden mijlen meer: God wordt en ontwordt.’(pag 91) 

Visser zegt hierover: “Met het ‘God wordt en ontwordt’ heeft Eckhart willen zeggen 
dat God ontstaat, daar waar het geschapene Hem tot uiting brengt. ‘God wordt 
(“God”), waar alle creaturen God uitspreken: daar “wordt” God’. Het komt er dan voor 
de menselijke ziel op aan dat zij door God ‘heen breekt’, zoals zoals het in dezelfde 
preek vervolgens heet, opdat zij ‘in de grond, in de bodem, in de stroom en in de 
bron van de godheid komt (...), daar ontwordt God’.  
Godheid staat voor het onuitsprekelijke in God.’Al datgene wat in de godheid is, dat 
is één, en daarover kan men niet spreken. God werkt, de godheid werkt niet.” (pag 
91) God kunnen we dus kennen (in zekere mate) door dat wat er over Hem 
geschreven staat in de bijbel maar de godheid valt buiten ons kenvermogen zoals wij 
dat dagelijks inzetten in onze waarneming en in ons denken gebaseerd op onze 
ervaringen.  
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Visser stelt dat Eckhart God wil vrijwaren van alle eigenschappen die wij hem 
toedichten. “Godheid is God ontdaan van alle namen en begrippen, beelden en 
onderscheidingen, tot en met die van de Triniteit, waarin de eenheid zich immers 
deelt, tot en met de Schepper-god, de werkzame causa prima. Alleen het verstand 
kan God onder de meest algemene noemers zoals die van de goedheid en van zijn 
vatten, maar ook alleen het verstand kan Hem daar weer van bevrijden. Overduidelijk 
is hier voor Eckhart het vermogen tot abstractie maatgevend geweest. Het 
verstandelijk vermogen staat borg voor de eenwording van de ziel met God, omdat 
alleen dit God zijn eenheid kan laten.” (pag 91) Het abstracte denken heeft dus een 
stapje voor op de rest van het menselijk ervaren als het gaat over het (toe)kennen 
van God en het spreken over godheid.  

Visser pleit ervoor om het begrip ‘vernünftlichkeit’ dat Eckhart toepast op God te 
vertalen met ‘toestand van zuiver vernemen’. Dat is God naakt nemen, zonder enig 
kleed, zonder enige beschrijving van een eigenschap of kwaliteit. (Vgl. pag. 92-94) 
Dat veronderstelt een vorm van passiviteit, van pure ontvankelijkheid die ook God 
kenmerkt. God ontdoen van alle activiteit gaat misschien in tegen het bijbels denken 
dat God schepper, maker, bewerker is van alles als een beginpunt in de 
geschiedenis maar het is ook een naar mijn mening terechte conclusie op basis van 
de menselijke ervaring dat God niet vanuit de hemel ingrijpt in deze geschiedenis. 
Van God geen spoor. We hebben slechts verhalen over Hem, slechts bijbelse 
getuigenissen die onze huidige ervaring staven in die zin dat wij ons eraan over 
kunnen geven: dat wil zeggen al onze verwachtingen proberen los te laten en te 
wachten in ontvankelijkheid. Maar waar wachten we dan op? Niet op een bewijs, niet 
op een teken uit de hemel, maar op de totale leegte van het totale loslaten. Kunnen 
we dat? Zijn we hiertoe in staat? Loslaten en overgeven, vertrouwen op iets of 
iemand waarvan je helemaal niets kunt verwachten omdat elke verwachting een 
invulling veronderstelt? Misschien treedt dit stadium pas in bij onze dood.  

Volgens Eckhart kunnen we God ontdoen van alle eigenschappen en contact leggen 
met God die ons in onze ziel kan raken. Maar daarvoor moet de ziel leeg worden 
opdat ze gevuld kan worden met de aanraking (kus bij Eckhart) van God. God werkt 
in ons als wij op het allerdiepste niveau de godheid die hieronder werkt laten zijn. Elk 
beeld verstoort dit werken, elke verwachting staat daardoor in de weg, is een 
hindernis. Je denken helemaal leeg maken, in een staat verkeren van absolute 
leegte. Dat zou ideaal zijn. Volkomen leegte in de ziel! 
Visser spreekt over de meest wakkere staat van de ziel die dan verkeert in een staat 
van puur mogelijk-zijn. N. Largier die Visser in een voetnoot aanhaalt zegt: ‘Op haar 
hoogste niveau is de ziel dus “ niets” en absoluut beeldloos, maar dat in de vorm van 
de negatie van alle negatie, dat wil zeggen in de vorm van zuivere mogelijkheid’. 
(pag 87) Een zuivere ziel, een lege ziel, correspondeert dus met een God zonder 
beeld, een lege God. Dus ook een God die zich binnen zijn einder ophoudt, binnen 
zijn ‘entelecheia’, die verwerkelijking in zichzelf heeft maar die voor de ziel niet 
afgesloten is omdat de ziel door God kan worden aangeraakt. Visser zegt hierover: 
“De godheid werkt niet, maar rust volledig in zich. Godheid is de voleinding waarin 
alle streven tot rust komt, de wijdte waarin alle einders opgaan, de afgrond die alle 
gronden draagt, de stilte die alle geluid omgeeft, de bron die alles laat ontspringen. 
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Voor Eckhart is niet de activiteit het voornaamste, zoals voor Aristoteles, maar dit 
werk van de leegte, dat geen werken is, maar een ontvankelijkheid voor het werken, 
een laten werken. Gods werken vervolgens is het ‘worden’ van God, is God zoals Hij 
zich in zijn schepping manifesteert en in de ziel van de mens openbaart. Dit werken 
is op grond van het zojuist aangeduide onuitputtelijke laten gebeuren van de godheid 
zonder wijze. Echte liefde is zonder waarom. Op de liefde Gods staat geen 
maat.” (pag 103-104) 

Persoonlijk vind ik de beeldspraak en deze gedachten over God en godheid van een 
bijzondere schoonheid. Hoewel nog erg schatplichtig aan het denken van Aristoteles 
(onbewogen beweger) zit er toch een dimensie aan God in het ‘ontworden’ van God 
die nadere verkenning behoeft omdat, hoe we het ook wenden of keren, de moderne 
mens een magisch denkende mens blijft. Al past niet iedereen meer zijn taal aan 
binnen een religieuze kader dat alles van God verwacht, in de seculiere wereld ligt 
wel erg veel nadruk op de verwachting van het heil dat wij via techniek kunnen 
bewerkstelligen. Ook dat is magie, alles van het menselijk handelen verwachten, dat 
is net zo goed afgodendienst. Bidden tot God om een gunst af te smeken is in mijn 
ogen magie, een vorm van magisch denken, werken aan uitvindingen die het 
paradijs moeten bevorderen idem dito. Beiden is hybris, denken dat jouw wensen en 
jouw gedachten leiden tot een effect dat jouw positie als ‘mier’ in deze kosmos ver en 
ver overstijgt.  

John Hacking 2015 

Mijn God is een mislukkeling 

In het tijdschrift Volzin stonden laatst afbeeldingen uit een reclamecampagne om op 
religieus gebied politiek/religieus correct voor de dag te komen. Zo stond er een 
poster met de tekst: mijn God trouwt homo’s. Duidelijk gericht tegen al die christenen 
die dit maar niets vinden. Maar het blijft toch op de een of andere wijze onzin om zo 
te spreken over God en je eigen standpunt duidelijk te maken, want God trouwt niets 
en niemand, hij is geen ambtenaar van de burgerlijke stand van of van een 
kerkgenootschap. 
Dat bracht mij op de uitspraak “Mijn God is een mislukkeling” om maar eens in de 
geest van deze reclamecampagne te blijven. Daarvoor heb ik ook nog eens 
misschien “extravagante” en “bijzondere” theologische argumenten. Echter niet uit 
christelijke hoek! In de christelijke theologie blijft bijvoorbeeld het onnoemelijke lijden 
van de mensen en de mensheid een onverklaarbaar feit ook al gaat Jezus in dit 
lijden voorop net als talloze anderen. Het exclusieve van Jezus lijden aan het kruis is 
vooral theologisch exclusief, niet letterlijk want het was dagelijkse praktijk om te 
kruisigen in dit Romeinse rijk. De theologie heeft er achteraf een bijzonder feit van 
gemaakt en er een speciale duiding aan gegeven in het licht van een soort van 
“offerdood ter vergeving van zonden”. Ook al een oud concept maar nu in een 
actueel christelijk jasje in de eerste eeuwen van het christendom. Maar dat is 
vandaag niet mijn thema en de dood en opstanding van Jezus veranderen nog niet 
zo veel aan het huidige lijden in de wereld en ze verklaren ook niet waarom dat lijden 
plaatsvindt en waarom God niet ingrijpt. 
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“Mijn God is een mislukkeling” deze keer vanuit het oogpunt van de Joodse mystieke 
stroming, die kan worden samengevat onder de naam kabbala en dan wel in de 
variant van Izaak Luria (1534-1574).  
Maar om dit denken wat beter voor het voetlicht te brengen is het goed eerst wat 
algemene begrippen uit te leggen. Ik laat me hierbij vooral leiden door de inleiding 
van Joseph Dan, hoogleraar aan de Gershom-Sholem-Universiteit te Jeruzalem. 
Kabbala is een verzamelterm voor vele stromingen binnen het Jodendom. 
Kenmerkend in de middeleeuwse Kabbala zijn drie ideeën:  
1. Het eerste idee is En-sof (geen einde, geen begin, eeuwig, oneindig) een begrip 

dat wordt toegepast op God. Deze volkomen onveranderlijke God (lijkend op de 
onbewogen beweger van Aristoteles) is de meest eigenlijke bron van het meest 
pure goddelijke licht (Schefa). Maar hoe kan uit deze onveranderlijke God iets 
voortkomen?  

2. Dan komen wij bij het tweede idee, de Sefiroth, de tien goddelijke krachten 
waaruit de goddelijke wereld bestaat. Uit God komen via emanatie deze Sefiroth 
voort en dat is niet een eenmalig proces, maar het is dynamisch en gaat 
voortdurend door. In feite zijn de Sefiroth de verbinding tussen En-sof en datgene 
wat uit God via emanatie ontstaat in het proces van de schepping. Deze Sefiroth 
zijn door de kabbalisten op tal van manieren heel divers met betekenissen en 
functies voorzien. Het gaat echter nu te ver om hier uitgebreid bij stil te staan.  

3. Het derde idee is het idee van de goddelijke inwoning, de vrouwelijke kracht in de 
goddelijke wereld, de Schechina. Zij staat het dichtst bij de wereld als tiende 
Sefiroth en wordt volgens de Talmoed (metaforisch) verbeeld in de ruimte tussen 
de engelenbeelden op de ark in de tempel van Jeruzalem. Deze Schechina staat 
het dichtst bij het volk van Israel en deelt met haar het lijden in de ballingschap. 

Deze drie ideeën vormen dus een soort van bruggenhoofd tussen een oneindige 
verheven God en een materiële vergankelijke wereld en mensheid. Sinds de 13e 
eeuw ontstaat het concept van Ta’ame mizwot in de kabbala; namelijk dat door het 
volbrengen van de geboden de mens een aandeel kan leveren in de werking van de 
goddelijke krachten in het universum. Als de mens de geboden vervult en al de 
andere ethische plichten stroomt de Schefa het goddelijk licht naar de wereld toe. 
Verzaakt hij hierin dan neemt de stroom af. Hieronder ligt de idee dat niets maar dan 
ook niets kan bestaan zonder die geestkracht afkomstig uit de goddelijke stroom die 
voortdurend plaatsvindt. De tien goddelijke krachten, de Sefiroth, zijn hiervan 
afhankelijk en verkeren voortdurend in dit spanningsveld. De mens krijgt dus in dit 
denken een rol in dit goddelijk spel van krachten, en daarmee ook in de dynamiek die 
zijn eigen lot betreft.  

Izaak Luria tracht nu een antwoord te vinden op vragen als “wat is de oorsprong van 
alles, waar bestaat God, hoe kwam het tot schepping en wat is de zin van alles”. De 
basis van zijn religieuze theorie is dat het begin onvolmaakt was en dat God er niet in 
geslaagd is om een volmaakt geheel te creëren. Het universum existeert als gevolg 
van een crisis binnen de goddelijke eenheid zelf. Doel van de schepping is om hierin 
God zelf te helpen. De uitspraak “Mijn God is een mislukkeling” vindt hier zijn 
fundament. Wat is het geval? 
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In de beginfase trekt En-sof (de oneindige) zich terug uit een “oord” met het doel een 
“lege ruimte” te scheppen waarin de schepping zich kan ontvouwen. Deze 
samentrekking, deze concentratie, of contractie wordt Zimzum genoemd.  
In deze lege ruimte viel in het begin een straal licht die langzaam de gestalte aannam 
van de Sefiroth. Deze Sefiroth worden door Luria beschreven (geïnspireerd door 
Mozes Cordovero) als vazen die uit grof licht bestaan en die gevuld worden met puur 
goddelijk fijn licht. Maar precies op dit moment vindt een grote catastrofe plaats: de 
vazen kunnen het licht niet vasthouden en de onderste 7 vazen breken (Schevirat 
ha-kelim). Hun inhoud vloeit terug naar de Godheid. God begon iets wat niet kon 
worden volbracht, een totale mislukking.  

Hoe was dit mogelijk? Een verklaring luidt dat de Zimzum tot doel had om alle 
onzuivere elementen in de Godheid te concentreren en uit de Godheid te 
verwijderen. Maar dat lukt niet helemaal want in de lege ruimte blijft een soort van 
residu achter, reschima genoemd, dat bij de vorming van de Sefiroth, ervoor zorgt 
dat de vazen breken want dit residu weigert mee te werken, het rebelleert en schept 
hiermee een opstandig rijk, het rijk van het boze.  
Volgens Luria komt het kwaad dus niet in de wereld door de mens maar was het als 
onvolkomenheid reeds vol aanwezig in de Godheid. Niet als zodanig in de Godheid 
zelf maar als gevolg van de emanaties van de Godheid die zich van het 
onvolkomene wil bevrijden.  
Luria vertelt dat na deze catastrofe God opnieuw de Sefiroth schiep en ook de wereld 
die wij kennen. God wil zich van het dualisme in hemzelf ontdoen maar na de 
mislukking bij het breken van de vazen komt er een tweede kans bij de schepping 
van Adam. Maar Adam kiest als duaal wezen het kwade element in plaats van het 
goede en zo mislukt het herstel van de goddelijke eenheid en de overwinning van het 
dualisme. De zonde van Adam leidde tot een nieuwe Schevira, een breuk. Een 
volgende kans ontstond toen het volk van Israel de 10 geboden zou ontvangen, maar 
de verering van het gouden kalf maakte alles teniet. En zo gaat het nu door in de 
geschiedenis van de mensheid.  

Is er dan geen hoop? Luria sluit aan bij het concept van Ta’ame mizwot, waarin de 
mens een aandeel heeft in de goddelijke processen. Tijdens het breken van de 
vazen zijn er scherven met goddelijk licht, vonken, op aarde gekomen en deze 
raakten gevangen in de macht van het kwaad. Daardoor heeft het kwaad pas 
bestaansrecht. Zonder dit goddelijke licht zou het niet bestaan. De taak van de mens 
is nu om deze goddelijke vonken te bevrijden door het vervullen van de geboden en 
een voorbeeldig leven te leiden als individu en als volk. Luria noemt dit een proces 
van Tikkun, reparatie, heelwording van de gebroken vaten. Volgens Luria is Tikkun 
het echte doel van de schepping, van de Torah, van het volk van Israel en van heel 
het menselijk bestaan. Ieder mens, of hij weet hiervan heeft of niet, of hij hiermee 
instemt of niet, is deel in dit proces. Niet vervullen van geboden, niet je houden aan 
de sabbat, een slecht leven leiden versterkt de boze machten want die houden dan 
vonken van het goddelijk licht in je ziel gevangen. Dat is dus ook een van de redenen 
waarom orthodoxe (door de kabbala geïnspireerde) joden zich fel verzetten tegen 
een geseculariseerde wereld want deze brengt hen verder weg van de verlossing en 
het herstel van de goddelijke eenheid. Dit proces van Tikkun is dus een 
scheidingsgebeuren, het scheidt tussen goed en kwaad en kan de vonken bevrijden 
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uit de boze wereld van het kwaad. Daarbij kan elke minuut en elke daad beslissend 
zijn voor het lot van het universum, de hele schepping staat op het spel! En elke 
mens draagt in deze visie deze ongelooflijke en zware last.  
God heeft in de mens dus een partner geschapen die mede verantwoordelijk wordt 
voor het herstel van de goddelijke eenheid en volmaaktheid. Een zware last maar 
wat een prachtig beeld vind ik, voor ons menselijk aandeel in de schepping. Een 
mislukte God? Misschien, maar ook dit falen heeft een goede kant, want wij als 
mensen doen mee! En wel voor de volle 100%! 

John Hacking 2015 

Internationale bijeenkomst Pastoraal werkers in Aken 

Uitdagingen en ontwikkelingen in het beroep van pastoraal werker stonden centraal 
in de drie dagen van deze bijeenkomst waar rond de 80 mensen uit het pastorale 
veld aan deelnamen. Vanuit Nederland namen rond de 8 mensen deel. De grootste 
groep uit Duitsland kende een gevarieerde opbouw met ook veel jonge deelnemers. 
Het waren drie dagen van veel kennismakingsgesprekken en uitwisseling van 
ervaringen. Al snel bleek ook dat er in Duitsland waar meer dan 3000 mensen actief 
zijn als “PastoralreferentInnen” en als “PastoralassistentInnen” (dat is inclusief 
taalgebruik voor mannen en vrouwen) veel verscheidenheid was in het uitoefenen 
van het vak. Dat kwam ook in de thema’s naar voren die deze dagen aan de orde 
kwamen en waar verschillende werkgroepen mee aan de slag gingen. De eerste dag 
werd besteed aan het bezoek van 6 pastorale projecten afgesloten met een vesper in 
de Dom van Aken. Op de tweede dag kwam het thema leek zijn in de kerk aan de 
orde en de bevoegdheden van de leek als vakkracht en als vrijwilliger. Een ander 
thema was de reactie vanuit het werkveld op de verandering van het zoeken naar zin 
en de antwoorden die daarbij gegeven worden. Een derde thema was de 
ontwikkeling van taken in de kerken en de rollen die hierbij horen. Een vierde thema 
tenslotte besprak de spanning tussen de beleefde beroepsidentiteit en de visies van 
de bisschoppen hierop. De theoloog Martin Ostermann gaf impulsen om vanuit de 
documenten van Vaticanum Twee, namelijk Lumen Gentium en Gaudium et spes 
naar deze ontwikkelingen te kijken. Op de derde dag werden alle resultaten uit de 
werkgroepen bij elkaar gezet, gevolgd door een stuk theologische reflectie door 
Ostermann.  

Naast de gezelligheid, de bezichtiging van de Dom onder leiding van de Dompropst, 
de gezamenlijke vieringen ook tijdens de ochtend in de kapel van het bisschoppelijk 
instituut en de avonden met ludieke bijdragen uit een paar landen, was deze 
internationale bijeenkomst heel waardevol omdat het zowel een vorm van 
thuisgevoel opleverde als een blikverruiming mogelijk maakte. Thuis omdat je 
allemaal onder katholieken was en je dezelfde achtergrond deelde, dezelfde 
religieuze betrokkenheid kon ervaren. Allemaal leden van dezelfde club, zou je 
kunnen zeggen. Dezelfde nestgeur, ook al waren de locaties waar iedereen werkte 
heel verschillend. Maar ook een kijken over de grenzen omdat de buurlanden van 
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Nederland inmiddels ook meer en meer gewend zijn geraakt aan de rol van pastoraal 
werker binnen de kerken. Liep Nederland nog in de 70 en 80-tiger jaren enigszins 
voorop, inmiddels zijn we links en rechts ingehaald, zo lijkt het. In sommige 
bisdommen krijgen pastoraal werkers veel ruimte, ook liturgisch, in anderen minder.  

De discussie is in Duitsland gaande en de werkvelden en de pastorale eenheden 
verschillen nog al onderling. Naast onvrede over de gang van zaken ook veel 
tevredenheid en nieuwe mogelijkheden. De jonge generatie staat daar veel heel 
anders in dan de doorgewinterde collega. Dat gold zelfs voor de optiek vanuit de 
Nederlandse situatie. Jongeren die nu zijn afgestudeerd leggen vaak heel andere 
prioriteiten en zijn meer gespitst op de spirituele inbedding van het geloof in hun 
leven dan op hun rol binnen de kerkelijke hiërarchie van ambten en taken. Ze zijn 
dan ook niet opgevoed en opgeleid met de verwachting dat leken eens de rol van 
priester zouden overnemen omdat het priestertekort wel erg snel opliep na 
Vaticanum Twee. Die positie heb ik persoonlijk mee gemaakt toen ik theologie ging 
studeren in 1976. Maar ook toen al bleek dat er vanuit Rome een tegenbeweging 
werd ingezet om de voortvarendheid van het pastorale beleid (gebaseerd op het 
Pastoraal Concilie) in Nederland de wind uit de zeilen te nemen en de rol van de 
priester te vergroten door de nadruk te leggen op de eucharistie.  

Vermoede verworvenheden van het concilie zoals meer nadruk op de leken als 
liturgisch voorganger in de kerk, de vrouw als priester (nog steeds een droom), 
afschaffing van het celibaat en democratisering van het besturen van de parochie 
(geen pastoor als voorzitter maar een leek) bleven uit. Vrucht van mijn eigen 
opleiding in Heerlen (Universiteit voor Theologie en Pastoraat) was het perspectief 
op het pastoraat dat daar werd ontwikkeld, namelijk kijken vanuit de noden en de 
behoeftes van de basis en dan reageren. Dus van beneden naar boven, en niet 
omgekeerd. Niet vanuit de leer kijken naar de praktijk maar vanuit de praktijk ruimte 
zoeken in de leer als de leer als te beklemmend wordt ervaren zoals op het gebied 
van intercommunie, communie en hertrouwen voor gescheiden mensen, 
gezamenlijke vieringen met protestantse christenen, aangepaste liturgie en meer 
afgestemd op wensen en verlangens van betrokkenen bij een overlijden, om maar 
enkele thema’s te noemen. En dan heb ik ethische kwesties als euthanasie en 
kerkelijke uitvaart, omgaan met abortus, seks voor het huwelijk en homoseksualiteit 
en inzegening van relaties nog niet genoemd. Veel zaken vinden feitelijk plaats en in 
de kerkelijke leer is er een wijze van benaderen te vinden, maar deze doet niet altijd 
recht aan de pastorale nood van de betrokkenen. Starten bij de pastorale nood en 
dan de ruimte opzoeken is een andere wijze van kijken dan starten bij de regels en 
bij de vraag of iets geoorloofd of niet geoorloofd is.  

In Aken bleek in ieder geval dat velen geneigd zijn om de pastorale nood tot 
uitgangspunt te maken van hun handelen en dat is in mijn ogen een goede zaak. Als 
je jaren meedraait in het kerkelijke bedrijf en de pastorale business kom je ervan zelf 
wel achter waar de schoen wringt en wat de vragen van de mensen met je doen. De 
theorie is leuk maar de praktijk vraagt een eigen houding die aansluit bij de noden. 
Zelf zat ik in de groep die de reacties van de vragen naar zin en zin-zoeken 
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onderzocht. Wat volgt zijn vooral mijn overwegingen naar aanleiding van de 
aantekeningen die ik heb gemaakt tijdens de bijeenkomsten. Ze vallen zeker niet 
samen met de opmerkingen en uitkomsten van de gesprekken.  

Vanzelfsprekendheden zoals die eeuwenlang door de kerk geleerd zijn op het terrein 
van geloven en zingeving hebben in deze werkelijkheid waarin alles maar dan ook 
bijna alles virtueel vertaald kan worden een nieuwe dimensie gekregen. Iedereen kan 
in principe zijn eigen waarheid bij elkaar sprokkelen. Dat zie je dan ook bij radicale 
gelovige groepen die op internet vinden wat van hun gading is. In onze werkgroep 
kwam het woord reis ter sprake, wij zijn samen op reis om zin te zoeken en we weten 
niet waar we uitkomen. Zeker niet tegen het licht van de bedreigingen die er in onze 
samenleving spelen op sociaal, economisch en milieugebied. Hoe kunnen we zin 
onderscheiden van onzin? Welke criteria hebben we in handen? Betekenis geven en 
vinden, betekenis toekennen is een dynamisch gegeven en niet iets dat eens en 
voorgoed vastligt. Als de kerk een soort van vuurtoren is die licht wil geven op de 
woeste zee zal ze toch met de tijd meemoeten. Dan is het licht niet voldoende maar 
moet ze ook signalen uitzenden die op een andere niveau kunnen worden 
opgevangen, digitaal bijvoorbeeld. Als het internet een soort van “Sinngrube” is, een 
graf vol met zin, een soort mijn, waaruit gedolven kan worden, komt het erop aan dat 
je niet alleen in je woorden en teksten aangeeft waar het omgaat maar vooral in je 
daden. Want elk verhaal is er maar een. Dat geldt in dit digitale tijdperk waarin het 
boek als voornaamste kennisbron heeft afgedaan zeker.  

Sinds het tijdperk van de Verlichting hebben de religies meer en meer aan 
geloofwaardigheid verloren en alle antwoorden van fanatieke religieuze en politieke 
stromingen (waaronder ik ook het fascisme en communisme reken) zijn in feite 
pogingen dit zinvacuüm te vullen met een alternatief. Maar hoe radicaler en hoe 
fanatieker, hoe meer tegendruk en hoe meer verzet van hen die deze richting niet op 
willen. Als de kerk meer en meer een herberg wordt voor reizigers, mensen die 
toevallig aankomen, (Andries Baart heeft dit beeld geponeerd van de herberg), dan 
betekent dit dat de houding tegenover deze passanten niet meer een houding kan 
zijn van aanspraak op de enige waarheid. Er zijn genoeg andere plekken waar je ook 
terecht kunt. Nodig is om de kwaliteit van kerk-zijn zichtbaar te maken in deze 
maatschappij. Dat kan vooral door op te treden in de maatschappij, zichtbaar te zijn, 
diaconaal in te grijpen waar de nood hoog is, dadendrang te tonen, en soepelheid 
van geest te laten zien. Humor en zelfrelativering kunnen belangrijke instrumenten 
zijn zonder dat je de kern van je verhaal verloochent.  

Als in onze samenleving een tekort dreigt aan de realisering van waarden omdat 
efficiëntie en functionaliteit de boventoon voeren waardoor het werken aan de 
totstandkoming van idealen/waarden op de achtergrond komt te staan (dat is een 
zaak voor thuis/privé zoals wordt beweerd) dan zal dat gevolgen hebben voor onze 
hele samenleving. Ook de politiek verliest daardoor haar bestaansrecht. Managers 
zullen dan veel beter in staat zijn de onderneming Nederland in goede banen te 
leiden. Maar als wij ons land beschouwen als een soort van onderneming hebben we 
het pleit al verloren en zitten we in verkeerd vaarwater. Pluraliteit en diversiteit 
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bepalen nog steeds het politieke, het maatschappelijk sociale en het religieuze 
spectrum en dat niet onderkennen, doen alsof we een onderneming zijn met dezelfde 
doelen en wegen tot die doelen leidt vroeg of laat tot de ondergang van de 
natiestaat. De dictatuur van de middelen, de dictatuur van de have’s over de have’s 
not is dan niet ver meer. Dan gaat het niet alleen over materieel bezit maar vooral 
over kennis, toegang tot kennis en toegang tot mogelijkheden om kennis te 
beheersen en te sturen. Big data als goud van de toekomst en 
internetmaatschappijen als de grote bestuursorganen.  

Sekularisering wil eigenlijk zeggen dat er meerdere opties zijn in onze maatschappij 
en de kerken kunnen laten zien hoe zij hierin staan en wat zij van de toekomst 
verwachten en waar zwaartepunten liggen. Een discussie over waarden, maar 
veelmeer nog een voortgaan, voorgaan in het realiseren van die waarden. Gaat het 
over gastvrijheid, laat het zien, gaat het over menselijkheid, maak het zelf waar. Zet 
eerste stappen, neem initiatief en laat je niet afschrikken door de omvang van de 
problemen. De wereld redden is niet de inzet, dat soort van messianisme is bij 
voorbaat gedoemd te mislukken. De kerk beschouwen als een soort van wereld die 
gekleurd wordt door heiligheid ten opzichte van de wereld waarin ze existeert is ook 
een illusie want de kerk maakt net zo goed deel uit van deze wereld met goede en 
met slechte kanten.  

Het moet in de wereld gebeuren, niet ernaast of erboven. Martin Ostermann 
schilderde in het kort de thema’s waar de uitdaging ligt voor de christenen: een ethos 
van liefde is nodig op het terrein van het gezin, de omgang met seksualiteit vanuit de 
kerk, omgang met vluchtelingen, armoede en andere maatschappelijke problemen. 
Dat is dus ook een kwestie van houding en van voorleven. Een tweede terrein is het 
gebied van de persoonlijkheid. Hierbij kun je denken aan thema’s als autonomie, 
wilsvrijheid, individualiteit en zelfrealisatie. Een derde gebied is het terrein van de 
spiritualiteit: hoe maakt de kerk haar liefdesopdracht waar of is het slechts een soort 
van vereniging waar het weliswaar goed toeven is, maar die zich in niets 
onderscheidt van een voetbalclub. Wat betekent katholiek nog in dit licht en wie hoort 
er wel en niet bij? Het laatste terrein is dat van de transcendentie. Onze aardse 
samenleving kent grenzen maar moeten wij het hierbij laten of is er nog een veel 
omvattender zinsverband? En wat betekent dat dan? De vraag naar God en naar zijn 
scheppingswerkelijkheid en toekomst is hier urgent. Of hiermee alle uitdagingen zijn 
beschreven laat ik even in het midden maar hier ligt zeker een breed en zwaar 
terrein, een flinke koek, om je tanden in te zetten, ook in de pastorale werkvelden. 
Het is een oproep om uit de defensieve houding te treden en jezelf te laten zien in de 
wereld, als een lamp die schijnt. Niet onder de korenmaat maar erboven. Werk 
genoeg dus aan de winkel. 

John Hacking 2015 
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Karelstroon 

“Der Königsthron ist überaus schlicht und einfach gestaltet; Verzierungen fehlen 
gänzlich. Zu dem auf einem Unterbau errichteten Sitz führen sechs Stufen. Der Stuhl 
selbst besteht aus vier mit bronzenen Klammern zusammengehaltenen 
Marmorplatten, die nach den neueren Untersuchungen ebenso wie die Stufen um 
800 der Grabeskirche in Jerusalem entnommen wurden. Eine andere (unbelegte) 
Interpretation verweist auf die Palasttreppe des Pilatus, über die Jesus nach seiner 
Geißelung hinaufgeschritten ist.  Auf einer der beiden seitlichen Platten finden sich 
feine, eingeritzte Linien, die wohl als Spielfeld für ein antikes Mühlespiel dienten. Die 
Rückplatte zeigt gar eine frühe Darstellung der Kreuzigungsszene. Aus der 
Oberflächenbehandlung und den aus verschiedenen Epochen stammenden 
Einritzungen heidnischer wie christlicher Art kann darauf geschlossen werden, dass 
die Platten mindestens zum dritten Mal verbaut wurden.” bron: https://
de.wikipedia.org/wiki/Aachener_Königsthron 

De troon van Karel de Grote in de Dom van Aken is bijzonder. Niet alleen door zijn 
eenvoud maar vooral omdat hij gemaakt is van de marmerplaten afkomstig uit de 
grafkerk van Jeruzalem, een kerk gebouwd op de plek waar Jezus zou zijn begraven 
na zijn kruisdood. In een van de marmeren platen is de omtrek ingekrast van een 
oud bordspel dat zou verwijzen naar het dobbelen om het onderkleed van Jezus door 
de Romeinse soldaten. De trappen zelf van de troon zouden afkomstig zijn van de 
treden die naar het paleis van Pilatus leiden, die Jezus heeft bestegen toen hij 
getoond werd aan het volk en veroordeeld werd tot de kruisdood. Al met al dus 
stenen ooggetuigen in de vorm van een troon van het lijden en opbaren van Jezus. 
Daarmee hebben deze objecten een meer dan religieuze status gekregen, ze zijn 
relikwie geworden. Onder de troon kan men doorkruipen, symbool van onderwerping 
aan de vorst op de troon en aan Jezus zelf. En dat allemaal in een kerk hier niet al te 
ver vandaan. Leven en sterven van Jezus worden zo bijna aanraakbaar in de vorm 
van deze troon.  

Is deze overlevering waar? Maakt het wat uit of ze waar of niet waar is? De duiding is 
prachtig, het verhaal mooi. Het brengt het gebeuren rond Jezus dichterbij en dat was 
denk ik de opzet. Iets wat ver weg heeft plaatsgevonden en waar zovelen in geloven 
naar je eigen huis, je eigen woonomgeving halen. Dat is ook de zin van het 
verzamelen van relikwieën vermoed ik, je haalt het heilige in je eigen huis. Daardoor 
worden de bewonderde en de aanbeden personen aanraakbaar, tastbaar en nog 
meer navolgbaar. Wat mij intrigeert is het feit van het dobbelen om de kleding van 
Jezus. Dat is natuurlijk een verwijzing naar een oudere tekst uit de bijbel, Ps. 22,19: 
“zij verdelen mijn kleren onder elkaar en dobbelen om wat ik aan heb.” En even 
daarvoor staat: “ze hebben mijn handen en voeten doorboord,”  dat is de kruisiging. 
Soldaten werpen de dobbelstenen, spelen een spel met als hoofdprijs kleding van 
Jezus. Maar strikt genomen zal Jezus niet zoveel meer hebben aangehad en was 
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zijn kleding vuil en vol bloed na alles wat  hij heeft moeten doorstaan, niets dus om je 
druk over te maken bij het dobbelspel. Wat hier gebeurt is de psalm, psalm 22 
letterlijk laten plaatsvinden. Een actualisatie ervan in de tijd van Jezus met een 
nasleep tot in de dom van Aken tot op de dag van vandaag. Ook de troon uit de 
psalm doet mee, wel niet als troon van God, maar toch wel als troon van de keizer, 
bijna godgelijk voor de gewone man in die tijd. In de psalm lijkt het aan het begin 
alsof God niet hoort en niet ziet, maar op het einde draait het blad en wordt alles wat 
hopeloos verscheen mogelijkheid voor een nieuwe toekomst. Redding uit de dood, 
redding uit het lijden en de verdrukking. In ons lijdensverhaal treden geen leeuwen, 
geen honden en geen beesten uit Basan op. En ook het zwaard wordt niet ingezet. 
Boosdoeners echter voldoende, de middeleeuwse schilderijen die dit tafereel van de 
kruisiging in beeld hebben gebracht krijgen er geen genoeg van om tronies af te 
beelden van hatelijke, gemene handlangers van het kwaad. Jezus sterft in een 
zwarte, zondige en kwaadaardige wereld, het licht scheen in de duisternis maar die 
nam het niet op. Natuurlijk, het zou het einde ervan betekenen: het kwade tegenover 
het goede kan niet stand houden dan met grof geweld en overdadige wreedheid. Het 
duister dat het licht toelaat is geen duister meer. De scheiding is absoluut.  

Als de dood een duisternis is, een ondoordringbare nacht, dan is de opstanding uit 
de dood het einde van deze leegte. Maar wij wachten, wachten nog steeds op dit 
ongelooflijke optreden van het licht, de verdrijving van de duisternis. In onze wereld 
zijn licht en donker verdeeld en beiden zijn aanwezig. In onze wereld wordt 
gedobbeld om de materiële bezittingen, om invloed, macht en aanzien. In onze 
maatschappij worden spelen vertoond met maar een doel: om rijk, beroemd en 
belangrijk gevonden te worden. Ster, sterrendom, sterallure, dat is wat lijkt te tellen 
en waar velen van dromen. Maar zoals het woord al zegt, wat is een ster, kijk naar 
het firmament? Ze stralen, het lijkt voor eeuwig, maar hoe eenzaam is het 
sterrenbestaan? Wie rijkt een hand naar de sterren om het licht te ontvangen? Wie 
neemt de sterren waar in hun diepste kern, en niet alleen hun stralen? Kortom, 
streven naar de sterrenstatus is eigenlijk een domme zaak, een kortzichtigheid en 
een verspilling van energie en inzet. Het winnende lot dat je in een klap rijk maakt, 
betekent niet een zorgeloos bestaan. De donkerheid gaat er niet mee weg.  

De soldaten die dobbelen om het kleed van Jezus dobbelen eigenlijk om een 
omhulsel dat hun leven wel eens radicaal zou kunnen gaan veranderen, (want wie de 
schoen past trekt hem aan). Deze jas, dit kleed, die stuk gewaad maakt misschien 
een ander mens van jou en doet je treden in de sporen van wie zoveel geleden heeft. 
In een van de vergulde kisten in de Dom zou zich de tunica van Maria bevinden. Ook 
de kleding uit de tijd van Jezus is zo naast de trappen en de grafplaten niet ver weg. 
Je hullen in iemands kleed, staat symbool voor het je aantrekken van zijn rol, zijn 
plek, zijn uitstraling, zijn positie, zijn potentie. De kroon en de koningsmantel wisselt 
van hoofd naar hoofd, van schouder naar schouder en daarmee gaat de macht en de 
status over op de ander. De soldaat die het kleed van Jezus tot zich neemt, 
gewonnen in het spel, zal niet meer dezelfde zijn. Hij weet het niet. Hij kan het niet 
weten, maar het zal hem niet onberoerd laten. Misschien is hij het wel die uiteindelijk 
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zal zeggen dat dit waarlijk Gods zoon was over Jezus, als Jezus is bezweken.  Wie 
zal het zeggen.  

In de Dom in Aken komt het verhaal van sterven en dood van Jezus letterlijk dichtbij 
en als je hierover nadenkt krijg je toch een vreemd gevoel omdat het verhaal dat je 
hebt gehoord hier opeens voor je ogen zichtbaar wordt. Muurschilderingen zullen wel 
een soortgelijk effect hebben gehad op de gelovigen, toen zij stonden te luisteren 
naar de preken over en de verhalen uit de bijbel. Het beeld maakt de beleving 
concreet, roept de ervaring op en verdiept de emotie. Dan kun je begrijpen dat door 
de eeuwen heen duizenden en duizenden de tocht hebben gewaagd als pelgrim om 
deze heilige zaken te aanschouwen, aan te raken en er door geraakt te worden. De 
troon en al de andere relikwieën zijn overbrengers van het verhaal, zij bemiddelen 
tussen ons, en de velen voor ons, en wat zich in Israel heeft afgespeeld, lang, lang 
geleden, maar waar wij nog altijd onze geloofsenergie uit putten. Waar of niet waar 
doet daarom helemaal niet terzake. 

John Hacking 2015 

  

Na een bezoek aan de Dom op 17 november 2015 samen met collega’s uit 
Nederland, Duitsland, Oostenrijk, België en Zwitserland.  

Psalm 22 (Willibrordvertaling) 

  

Voor de leider van de muzikanten, over hulp bij de dageraad.  

Een zangstuk op naam van David.  

Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij in de steek gelaten?  

Waarom houdt U zich ver van mijn hulpgeroep,  

ver van mijn gejammer?  

Ik roep overdag, mijn God, en U antwoordt niet,  

en in de nacht, maar ik vind geen rust.  

U bent de Heilige, hoog op uw troon,  

en Israël zingt uw lof:  

Onze vaderen vertrouwden op U,  

vertrouwden op U, en U hebt hen gered;  
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zij riepen U aan en werden bevrijd,  

hun vertrouwen in U werd nooit beschaamd.  

Maar ik ben een worm, ik tel niet mee,  

veracht bij het volk, verguisd bij de mensen.  

Iedereen die mij ziet lacht en spot met mij,  

gaat grijnzen en schudt zijn hoofd:  

‘Hij bouwt op de HEER, die zal hem redden,  

die zal hem bevrijden, Hij houdt toch van hem.’  

U hebt mij uit de schoot gehaald,  

en veilig tegen de borst van mijn moeder gevlijd.  

Ik ben, nauwelijks geboren, U toevertrouwd.  

Van de moederschoot af bent U toch mijn God?  

Blijf niet ver van mij, want ongeluk nadert,  

en er is geen mens die mij helpt.  

Hele kudden stieren staan om mij heen,  

die zware beesten van Basan dringen op, leeuwen sperren hun muil naar mij open  

met doordringend, verscheurend gebrul.  

Ik ben als water, als water dat vloeit,  

mijn gebeente valt in duigen;  

mijn hart is als was,  

het versmelt diep in mij.  

Mijn kracht is als een potscherf verpulverd,  

mijn tong kleeft aan mijn gehemelte vast.  

U hebt mij neergelegd in het stof van de dood,  

de honden staan al om mij heen,  

een meute boosdoeners heeft mij omsingeld,  

ze hebben mijn handen en voeten doorboord.  

Mijn beenderen kan ik tellen, één voor één,  

en zij maar kijken en zich om mij vermaken;  
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zij verdelen mijn kleren onder elkaar  

en dobbelen om wat ik aan heb.  

HEER, houd u niet ver van mij;  

mijn kracht, haast u en help mij.  

Behoed mijn nek voor het zwaard,  

en mijn lichaam voor grijpende honden;  

ontruk mij aan de muil van de leeuw,  

aan de hoorns van buffels. U antwoordt mij!  

Ik zal uw naam verkondigen bij mijn broeders en zusters,  

en U prijzen in de gemeenschap:  

Wie de HEER vreest, prijs Hem,  

alle nazaten van Jakob, eer Hem  

alle nazaten van Israël, vrees Hem,  

want Hij kende geen afschuw en geen verachting  

voor het ongeluk van de ongelukkige;  

Hij heeft zijn gelaat niet afgewend,  

nee, Hij luisterde toen om Hem werd geroepen.  

U vormt in de gemeenschap de bron van mijn lied,  

te midden van de godvrezenden volbreng ik mijn geloften.  

Zo kunnen armen eten en hun honger stillen.  

Dat zij die Hem zoeken, de HEER loven,  

houd moed, voor altijd!  

 Laat alle einden van de aarde het bedenken en zich keren naar de HEER,  

en buigen voor uw aanschijn, alle stammen van de volken,  

want de HEER is koning, Hij alleen,  

de HEER is heerser over alle volken.  

Zelfs degenen die in de aarde slapen buigen voor Hem,  

en degenen die in het stof neerliggen knielen voor Hem.  

En als iemand zelf niet meer leeft,  
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dan zullen zijn nazaten Hem dienen;  

zij melden het weer aan de generatie na hen  

en berichten over zijn heilbrengend werk  

aan het volk dat straks wordt geboren:  

De HEER heeft het volbracht.  

Kerk als sacrament 

“Twijfel is niet het tegenovergestelde van geloof, het is een onderdeel van geloof.” 
Paul Tillich 

“Als de vragen zwijgen, neemt het geweld het woord over”.  

“De narratieve identiteit van de mens is voortdurend in beweging. Door te lezen en te 
interpreteren bouwt de mens de eigen identiteit op en maakt hij die weer ongedaan, 

om opnieuw aan het bouwen te slaan.”  

Beide citaten uit: Berkvens-Stevelinck, Christiane, Marc-Alain Ouaknin. De joodse 
gids van deze tijd, Vught 2015 (Skandalon) p. 21, 69 

Kerk is een sacrament. Dan heb ik het niet over het gebouw. En ook niet over een 
begrip. Kerk is een sacramenteel teken. Een teken dat sacramenteel karakter heeft. 
Maar was is dat sacramenteel, sacrament? Sacra betekent heilig, en sacramentum 
betekent in het Latijn eed, waarborgsom, claim, militaire dienst en religieus geheim 
volgens het woordenboek. Het is een van de meest complexe begrippen uit het 
christendom omdat het zoveel betekenissen heeft gekregen en voortdurend ook van 
betekenis is veranderd. Kerk als sacramenteel teken wil zeggen dat de kerk 
tekenkarakter heeft, betekenis krijgt door het feit dat ze verbonden is aan het heilige 
en volgens de christenen voortkomt uit het heilige, met andere woorden uit God. Dat 
hoeft niet letterlijk te worden opgevat maar kan ook betekenen dat de kerk voortvloeit 
uit het Goddelijk handelen in de wereld en voor de christenen is dat het leven en 
sterven en de opstanding van Jezus van Nazareth als Zoon van God. Christus, dat is 
de opgestane Jezus van Nazareth op de eerste paasdag, ligt aan de oorsprong van 
de kerk. En die verbondenheid, die afkomst van de kerk  is heilig, sacraal en daarom 
is de kerk een sacramenteel teken. Wat je hiervan ook moge vinden, zeker als je niet 
hierin gelooft, wil ik even terzijde zetten. Want dat is niet het thema van dit stukje 
tekst.  
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Kerk als sacrament, en dan veronderstel ik maar even de hele receptiegeschiedenis, 
de theologische uitwerking ervan en de pragmatiek, het concrete optreden van de 
kerk in de geschiedenis, wil zeggen dat er bepaalde kenmerken samenhangen met 
dit sacramentele karakter van de kerk en om die kernmerken is het mij te doen. 
Omdat de kerk op die wijze namelijk een soort van tegengeluid laat horen in de 
wereld van vandaag, een soort van contrastgemeenschap, “Kontrastgesellschaft”om 
het maar eens in het Duits uit te drukken. De kerk is niet van de wereld en de wereld 
is niet van de kerk. Beiden polen in deze uitdrukking kunnen niet tot elkaar herleid 
worden. De kerk is wel in de wereld en de wereld is wel in de kerk maar ze zijn niet 
van elkaar. Komt dat omdat de kerk een heilig teken is gebaseerd op het werk van 
Jezus van Nazareth en daardoor met God verbonden? Komt het omdat het verhaal 
van Jezus wel in de wereld plaatsvindt maar niet van de wereld is? En wat is wereld 
in deze? We moeten natuurlijk niet meteen in de valkuil stappen om wereld gelijk te 
stellen aan slecht en zondig, aan –niet-heilig en anti-sacraal.  

De wereld is niet gelijk aan het kwaad en de kerk gelijk aan het goede. Zo eenvoudig 
en simpel ligt het niet. De kerk is een teken in de wereld en hopelijk een heilig teken. 
Niet alleen omdat haar oorsprong hiernaar verwijst maar omdat ze heiligend kan 
werken en werkt in de wereld. In een wereld van nadruk op prestatie, overleven, op 
het recht van de winnaar, de sterkste etc. wijst de kerk op het feit dat iedereen er toe 
doet, ongeacht afkomst, prestatie en inzet. Groot en klein, arm en rijk samen horen 
erbij en de kerk heeft oog voor de zwakke, de verliezer, de mindere. Allen die zijn 
afgedankt en die niet meedoen in de wereld waar de macht het voor het zeggen 
heeft. Efficiency is bijvoorbeeld in de kerk geen leidend criterium. Resultaat halen en 
in de belangstelling staan ook niet. In de kerk gaat het om andere waarden. Oog voor 
je naaste, respect, meedenken en meevoelen met hen die niet zo snel, niet zo goed 
en niet zo bekwaam zich presenteren, maar die er wel toe doen. Ze doen ertoe 
omdat ze mens zijn, kinderen van God. Zoals elk mens dat is. Aanzien en status zijn 
niet belangrijk. En je hebt er uiteindelijk niets aan als je je invloed niet aanwendt voor 
het heil van je medemens. Alleen genieten van je bezit zonder te delen, zonder je 
verantwoordelijk te voelen voor het welzijn van allen op deze aarde is niet alleen in 
de ogen van de kerk een zonde maar ook spijtig: een verspild leven, een gemiste 
kans. Dat is het echte probleem dat aan de kaak moet worden gesteld: het egoïsme 
dat over lijken gaat om het eigen gewin veilig, de eigen macht zeker te stellen.  

Maar niets is zo onzeker en zo relatief als bezit, als status, als invloed. Een mens 
wikt en weegt, God beschikt. Als God het huis niet bouwt, waarom dan werken en 
zwoegen, vergeefs al die moeite, zegt een psalm. En velen zeggen het na. God geeft 
het zijn beminden in de slaap, een andere. Dus al je gezwoeg en geploeter, ijdelheid, 
najagen van wind. De eigen dood zou je dat eigenlijk moeten leren. Maar verblinding, 
blindheid, wereldse eigenwaan doet velen dwalen. Als blinden in een woestijn, 
omgeven door schatten die niet worden opgemerkt. Het oog star op de horizon 
gericht om daar macht en invloed te winnen terwijl het landschap aan je voeten 
oogverblindend is, de moeite waard om in te verblijven. Zo is het ook met ons leven: 
schatten en wonderen liggen erin opgestapeld, maar alleen voor hen die durven te 
zien en die durven de ogen van de wereld te relativeren. Dat is waar de kerk als 
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sacrament naar verwijst: liefde als de grootste schat van mensen, elkaar nabij willen 
zijn, ondersteunen waar nodig, werken aan het Rijk van God waar het goed toeven is 
voor iedereen. Het klinkt allemaal verheven maar het is ook een kracht die je in 
beweging kan zetten en die je kan doen stilstaan bij de machten en dwangmiddelen 
van de wereld. Relativering en inspiratie zijn het resultaat om dan de goede keuzes 
te maken. Voor een weg, een route ten leven en niet ten dode. Dat is wat de kerk als 
sacramenteel teken je kan voorhouden.  

John Hacking 2015 

  

Liturgie als bron voor de theologie 

Liturgie is zo oud als het leven van de gelovigen. Liturgie is een bron van inspiratie 
voor velen die eraan deelnemen. Maar in het hedendaags tijdsgewricht draagt de 
liturgie, omdat ze uitgevoerd wordt door mensen, ook soms de sporen van een soort 
van identiteitscrisis waarin velen vooral in West Europa lijken te verkeren. Ondanks 
de liturgievernieuwingen die in allerlei kerken hebben plaatsgevonden blijft het een 
spannende bezigheid liturgie te vieren die aansluit bij het hedendaags beleven van 
mensen. Maar het omgekeerde geldt ook: willen mensen zich nog conformeren aan 
een liturgie als ze niet direct biedt wat ze ervan verwachten.  

Het is dus een dubbele beweging: proberen aan te sluiten bij het publiek en van de 
bezoekers verwachten dat ze ook wat moeite doen om in te stappen bij wat er 
gebeurt in de viering en dat dingen niet willekeurig of zomaar plaatsvinden, maar een 
bedoeling en een betekenis hebben.  
Alex Stock, een Duitse katholieke theoloog, heeft een hedendaags theologie 
proberen te ontwerpen die hij poëtische dogmatiek noemt. Hij laat zich inspireren 
door onder andere de esthetiek van de liturgie en de christelijke verbeelding van het 
geloof. Anderen zijn hem hierin voorgegaan. De Joodse filosoof, een van mijn 
persoonlijke grote theologische inspiratiebronnen, Franz Rozenzweig ontdekte aan 
het begin van de 20e eeuw opnieuw de liturgie als bron voor de theologie. Zijn eigen 
ervaring van Jood-zijn, een soort van herontdekking maakt hij mee tijdens het 
bijwonen van een viering in de synagoge. Daar ontdekte hij hoezeer hij geraakt werd 
door zijn wortels en door de wijze waarop in de beleving van het geloof God 
dichterbij kon komen in zijn persoonlijk leven. Met recht mag je hier spreken van een 
soort van openbaringservaring. In zijn hoofdwerk de Stern der Erlösung doet hij 
hiervan verslag en beschrijft hij uitgebreid deze nieuwe inzichten.  

In onze vieringen van de Studentenkerk hebben wij sinds de jaren zestig ons laten 
inspireren door de poëzie van Huub Oosterhuis. Deze dichter, theoloog heeft door 
zijn liederen zijn stempel gedrukt op de Nederlandstalige inhoud van de liturgie. Veel 
van zijn liederen zijn opgenomen in zangbundels. Zijn teksten spreken velen aan. 
Oosterhuis is geen dogmatisch theoloog maar zijn theologische opvattingen keren 
wel in de vorm van verkenningen terug in zijn gedichten. Ik ervaar zijn werk als 
dichter schrijver vooral als een vorm van aftasten, van voorzichtig nieuwe wegen 

!  138



verkennen, van, geïnspireerd op bijbelse teksten, proberen opnieuw te wortelen in 
deze tijd en in de traditie. Zijn werk is een vorm van herbronning. Oude bronnen 
opnieuw vertalen en in nieuwe woorden gieten. Dat niet iedereen hiervan 
gecharmeerd is neemt hij op de koop toe. Geen enkele dichter spreekt iedereen aan. 
Een van zijn liederen rond de tafel verwoordt mijns inziens mooi hoe hij vieren en 
delen, herinneren en actualiseren van het evangelie verstaat. Dat lied begint met een 
uitnodiging om het hart te openen en te bidden, en een vredeswens. Het lied eindigt 
met dezelfde vredeswens. En met de wens om de hand te openen en het brood te 
nemen. De vredeswens kadert dus het geheel in.  

Voorganger: Open uw hart en bid met mij en vrede zij met u allen.  

Gij die van oudsher spreekt tot mensen in vele talen, 
in zichtbare en onzienlijke dingen, 
en naar ons zoekt in hemel en aarde. 

Allen: Wij zegenen U omdat Gij eens en voorgoed gesproken hebt 
in één van ons uit U geboren  
voor alle eeuwen en vlees geworden  
stof van de aarde: Jezus van Nazareth.  

Iedereen wordt uitgenodigd om zijn hart te openen en te bidden. Zonder die opening 
van hart is er geen gebed. Geen relatie, geen liturgie, geen viering. Dat is essentieel. 
Als je uitnodiging niet aanneemt kan er niets plaatsvinden.  
Als het gebed inzet valt op dat rechtstreeks tot God wordt gebeden – God die tot ons 
spreekt als vanouds, in vele talen, in veel dingen. Een God die naar ons zoekt. 
Als de voorganger dit heeft neergezet, dit heeft gebeden volgt het antwoord van de 
gemeente. Een antwoord als zegening, als dank voor Jezus van Nazareth, stof uit 
stof, vlees geworden zoon van God. Wat volgt is de nadere duiding van de 
voorganger. Wie was hij en welke betekenis heeft hij. Hoe maatschappelijk relevant 
is nog voor ons, hier in deze tijd, deze wereld. Wat volgt is eigenlijk een kleine 
geloofsbelijdenis met eigentijdse woorden. 

Voorganger: Die mens geweest is, alleman, Adam, in deze altijd dezelfde wereld  
van bijna-mensen, tastende handen, dove oren, gewapende vrede;  
die vuur en licht was, levend water, sterke wijnstok,  
woord als een weg, maar werd geplunderd en uitgedoofd.  

De gemeente geeft antwoord, vervolgt met wat vooraf ging aan zijn dood. Zijn 
woorden ter herinnering, ter navolging, evangelie verspreid over de hele wereld. Als 
een zee te worden gedronken, gegeten als brood, zaad in de grond. Een proces dat 
nooit af is, dat duurt en voortduurt en dat telkens opnieuw moet worden opgepakt. 

Allen: Die heeft gezegd: “Ik ben gekomen om als een zee te worden gedronken,  
om brood te worden, zaad in de grond.”  

Voorganger: En daarom heeft hij voor vriend en vreemde,  
voor goed en kwaad zichzelf ontledigd  
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en wist en weet ten einde raad niets te doen  
dan God te zijn voor ieder mens in deze wereld.  

Ten einde raad, zegt de dichter, wist deze mens, de Adam, deze uitgedoofde, 
gemartelde, gekruisigde, in deze wereld, niets anders te doen, dan God te zijn voor 
ieder mens in deze wereld. Dat was de inzet, dat de intentie. God zijn, met alle 
mislukken dat er was. Daarom antwoordt de gemeente: wij zijn het, tot wie 
gesproken wordt – tot wie wordt gezegd – doet aan elkaar wat ik gedaan heb. Brood, 
mijn lichaam voor jullie, bloed, mijn ziel voor jullie. Brood en wijn als verwijzing naar 
mijn leven, delen van brood en wijn om mijn leven op een nieuwe wijze voort te 
zetten. 

Allen: Wij zijn die mens tot wie hij zegt:  
“Dit is mijn lichaam, levend brood dit is mijn bloed, mijn ziel voor u –  
doet aan elkaar wat ik gedaan heb.”  

Dan kan de voorganger jubelend uitroepen, biddend spreken tot God met woorden 
van de dichter: ongekende, roepende ander, eeuwige verte….Vader geworden in 
deze zoon van mensen, onze vader. Deze God, deze kracht die zegenen wij.  
De dichter is zich bewust dat ons geloof niet absoluut, niet onwankelbaar is. Het is 
tastend, zoekend, soms vol twijfels. Maar in het brood ontvangen wij ons eigen leven 
van lief en leef, ons leven verbonden met de zoon, de naam van God.  
Betekenissen rollen over elkaar heen en versterken elkaar, vullen elkaar aan en 
duiden elkaar. 

Voorganger: Gij ongekende, roepende ander, eeuwige verte,  
Gij die in deze zoon van mensen onze Vader geworden zijt,  
wij zegenen U, wij bewonderen U  
en in dit brood op onze handen, ontvangen wij in tastend geloof  
uw naam, uw zoon, ons eigen leven van lief en leed.  

De gemeente kan niet anders dan vragen om begrip, hopen en bidden dat het binnen 
mag komen wat hier voor onze ogen plaatsvindt in breken en delen. Zingend achter 
de woorden, dat de Geest mag werken, inspireren, tot inzicht mag leiden. Maar ook 
in een groot gebaar mag leiden tot wat wij ten diepste hopen, ondanks vrees, 
ondanks aarzeling en weerstand, dat wij ooit oog in oog staan mogen met God.  
Dat God ons deelgenoot maakt van zijn wezen, dat wij worden verlost. Dat niets 
meer overblijft dan zien en zwijgen en eeuwig zijn. Meer woorden heeft de dichter 
niet om dit eindvisioen te beschrijven. Maar het is voldoende.  

Allen: Doe ons verstaan in dit klein teken,  
in deze ruimte, luisterend, zingend achter de woorden,  
dat het ooit waarheid worden zal wat wij van U verwachten in hoop en vrees:  
dat wij ooit zullen spreken met U van mens tot mens,  
tot niets meer overblijft dan zien en zwijgen en eeuwig zijn.  

Voorganger: Open uw hand en neem dit brood en vrede zij met u allen. 
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Zo is het gebed, de strekking rond. Gezegd is wat gezegd moest worden. Niets hangt 
meer in de lucht rond de tekens die hier centraal staan. Brood en wijn hebben hun 
verankering gekregen in de herinnering aan de zoon en aan het feit dat wij zijn 
lichaam zijn en dit brood en wijn delen met elkaar zoals hij heeft gedaan.  
Het is een lied, een gebed, om mee te nemen naar huis. Om te overdenken en 
vooral om binnen te laten komen. Laat de aarzeling, laat de onzekerheid die eruit 
spreekt maar zijn werk doen. Laat de jubeltoon en de zegening maar klinken naast 
de voorzichtige verkenning. Hoop en vrees spreken beiden uit dit lied. Onze 
maatschappij klinkt erin door. Uiteindelijk is liturgie niet functioneel in de zin dat een 
doel moet worden bereikt. Als er al iets wordt bereikt vindt dat buiten ons plaats, 
buiten onze inzet en onze acties. Inspiratie laat zich niet afdwingen, net zo min als 
geloof en geloven. Daarom eindig ik met de woorden die ook op de site van Alex 
Stock staan afgebeeld, een gedicht van Hölderlin die in Duitsland velen heeft 
geïnspireerd.  

Die Linien des Lebens sind verschieden. 
Wie Wege sind und wie der Berge Grenzen. 
Was hier wir sind, kann dort ein Gott ergänzen. 
Mit Harmonien und ewigem Lohn und Frieden. 

Friedrich Hölderlin 

De lijnen van het leven zijn verschillend/ 
Zoals wegen zijn en grenzen aan de bergen. 
Wat wij zijn, kan daar een god vervullen. 
Met harmonieën en eeuwig loon en vrede. 

John Hacking 2016 

Niet-mens, niet-God 

Een korte pirvé-overweging op Goede Vrijdag 

Op Goede Vrijdag wordt Jezus van Nazareth aan het kruis genageld. De personen 
die hem veroordelen, die zijn pretenties bestrijden en die voorgoed met hem willen 
afrekenen beschouwen hem als niet-God. Daarom behandelen ze hem als niet-
mens. Ontdaan van al zijn menselijkheid wordt hij naar het schavot gebracht om daar 
zijn laatste adem uit te blazen. Schavot zegt het al, letterlijk was dat er niet want dat 
is een latere uitvinding toen de galg populair werd, het betreft een openbare 
executie.  

Ecce homo, zegt de gouverneur van de Romeinse provincie, als hij Jezus toont aan 
het volk, als je de overlevering mag geloven. Deze Pilatus wast zijn handen in 
onschuld omdat hij in de sfeer van het verhaal slechts uitvoert wat de hogepriesters 
van hem verlangen, alsof hij speelbal is van de Joodse kerkelijke overheid uit die tijd. 
Hij schuift Jezus weg, naar koning Herodes, laat die maar verantwoordelijk zijn voor 
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de straf van Jezus. Jezus wordt als speelbal heen en weer gegooid tussen de 
machtshebbers, van het ene naar het andere paleis gesleept. Ecce homo? Welke 
mens? Hier wordt niet een mens getoond, maar een niet-mens.  

Ook het opschrift boven aan het kruis: INRI, waarin “koning van de Joden”, is een 
gotspe. Het is een soort van theologisch spel dat hier gespeeld wordt in de tekst. 
Dubbele bodems met een “Messiasanspruch” erin verstopt. Door de tegenstanders 
niet erkend, weggevaagd met zoveel mogelijk geweld, door de aanhangers betwijfeld 
want zo hadden ze zich de Messias toch anders voorgesteld. 

Was, is Jezus God, is God Jezus in menselijke gestalte? Het verhaal doet het niet 
vermoeden, wat er ook over engelen wordt beweerd die ingeroepen zouden kunnen 
worden om te helpen. Jezus zegt dat hij dit bewust nalaat. In de tuin voor de 
arrestatie zweet Jezus bloed, zweet en tranen. Hij is zich bewust van de verzoeking, 
de druk die op hem rust, het lot dat hem wacht, de beker die hij moet leegdrinken. Zo 
wordt het ons overgeleverd. 

Eeuwen later wordt dit hele gebeuren een iconisch feit: Het kruis in de midden met 
Jezus, vaak sereen, vaak verheven, want Gods’zoon hangt hier. Pas bij Grunewald, 
weer eeuwen later komt vooral de gruwelijke dood aan het licht, werpt de schilder 
alles in de strijd om de dood en het sterven uit te beelden op de meest 
weerzinwekkende wijze.  

In onze tijd is het kruis een amulet, een versiersel, een kleinood, een 
vanzelfsprekendheid die de associatie met de dood en het gruwelijke sterven slechts 
lichtjes in stand houdt. De niet-mens die hier smachtend en krampachtig stikte is 
verdwenen achter de associaties met de Zoon van God. De niet-God staat voor 
velen niet ter discussie en daarom is elke verbeelding van deze dood door 
kunstenaars al snel blasfemisch als de iconografie niet beantwoordt aan de 
voorgestelde en bekende kaders. Een gekruisigde vrouw, een duidelijke niet-Jezus, 
bijvoorbeeld. Hoe het ook zij, de niet-mens kan niet echt tot ons bewustzijn 
doordringen zolang wij vroom voorstellingen daarvoor plaatsen, als we ons (teveel en 
te snel) laten leiden door onze ideeën in plaats van door wat er zich werkelijk zou 
hebben kunnen afgespeeld. 

Wat roept de lijdende aan het kruis, de creperende niet-mens, niet-God, op? Wat 
maakt hij in ons wakker, aan welke emoties raakt hij, welke krachten worden in ons 
ontketend? Blijven we star, emotieloos, toeschouwer op afstand? Zoals het volk dat 
toekijkt en wacht of deze would-be-Messias misschien nog een wonderbaarlijke truc 
zal uithalen?  

Gisteren maakte ik het passiespel “De lastpost” mee op de trappen van het 
Erasmusgebouw van de Radboud Universiteit te Nijmegen. Tijdens de gezeling van 
Jezus stonden koorleden tussen het publiek en telkens als een klap viel, als geteld 
werd hoeveel slagen Jezus kreeg, ze werden een voor een opgesomd, klapten de 
koorleden mee. Zo leek het alsof de slagen op rug, buik en benen echt plaatsvonden. 
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Deze animatie die vooral de oren betrof had effect. Je werd als het ware even 
verplaatst naar de scene van het gebeuren.  

Maar duidelijk werd ook hoe ver wij zijn afgeraakt van de echte ervaring van de 
kruisdood. We blijven, alle goede bedoelingen ten spijt, toeschouwers op afstand of 
we dat nu willen of niet. Niet alleen de tijd maar ook de gruwelijkheid ervan zet ons 
op afstand. In onze dagen komt de kracht van dit gebeuren op veel andere manieren 
aan het licht: bij het getuige zijn van aanslagen waar tal van onschuldigen worden 
vermoord. Bij rampen door mensen veroorzaakt, moedwillig. Bij nabeschouwing van 
de industriële vernietiging van de slachtoffers in de concentratiekampen, tijdens de 2e 
Wereldoorlog, in de Goelags, in de Chinese, Noord-Koreaanse kampen, telkens als 
er in naam van een revolutie miljoenen moeten worden geofferd.  

Jezus is een soort van “sacré du printemps”, een lenteoffer. Pesach, Pasen valt in de 
lente, de winter en de dood zijn voorbij. Deze niet-mens wordt geofferd opdat een 
nieuwe lente mogelijk wordt. Deze nieuwe Adam ontneemt de dood zijn angel, zo 
luidt de theologie. Dit offerritueel klinkt hoe dan ook door in de Theologie en men 
heeft er zelfs een goddelijk offer van gemaakt. Deze niet-God offert zichzelf als God. 
Daardoor zijn onze zonden vergeven, komt er ruimte vrij om opnieuw te beginnen in 
dit leven, onze misstappen achter ons laten. Ook dit is weer theologie, interpretatie 
waar velen het niet mee eens zijn. Want offer en offertheologie hebben gevaarlijke 
aspecten: hoezo voor onze zonden geofferd? Kunnen we dan niets meer verkeerd 
doen? Kunnen we rustig door blijven gaan want we worden toch verzoend? Kortom 
een waar wespennest van vragen en terechte kritiek.  

Zou deze niet-mens, niet-God zichzelf hebben gezien als offer? Zou hij zich hebben 
willen offeren, opofferen? Voor welk doel? Met het oog waarop? Zou het Rijk Gods 
zo dichterbij komen? De dood voorgoed ontkrachten? Ik dacht het niet. De dood is er 
nog steeds, het Rijk Gods groeit, maar langzaam. Zeer, zeer langzaam. Dus wat was 
dan de zin van zijn dood? 

Maar waarom kon hij, kon zijn dood uitgroeien tot een bestaan van miljoenen die 
hem wilden volgen en nog steeds willen volgen? Dat is het echte grote wonder. Wat 
heeft zijn dood losgemaakt in velen, in ons, dat wij ons leerlingen noemen en die weg 
willen begaan? 

Dat is een mysterie waarop zelfs zijn dood en zijn opstanding geen antwoord op 
geeft. De kracht van de verhalen reikt ver, maar of ze zover reikt dat het Christendom 
eruit verklaard kan worden? Ik weet het niet. Ik weet alleen dat deze niet-mens, deze 
niet-God volslagen ontmenselijkt stierf, de geest gaf op die middag aan het kruis. 

John Hacking 2015 

  

Rouw en verdriet 
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In de bijbel wordt soms expliciet ingegaan op een groot verlies door de dood. De 
lezer/toehoorder wordt aangesproken, soms directief. In het bijbelboek Jezus Sirach 
(NBV) staat bijvoorbeeld de volgende tekst over rouw en hoe hier mee om te gaan: 

Sirach 38, 16-23: Rouw 

16 Mijn kind, stort tranen over een dode, 

lijd bitter om hem en hef een klaagzang aan. 

Begraaf hem op gepaste wijze 

en verwaarloos zijn graf niet. 

17 Stort bittere tranen, weeklaag hevig, 

rouw zoals past bij zijn waardigheid. 

Rouw één dag, rouw er twee, om opspraak te voorkomen, 

en vind dan troost voor je verdriet. 

18 Want verdriet tast je krachten aan 

en leidt tot de dood. 

19 In ellende duurt het verdriet voort, 

een leven in armoede is een vloek voor het hart. 

20 Geef je niet over aan verdriet, 

zet het van je af, weet dat het tot de dood leidt. 

21 Bedenk dat er geen weg terug is, 

je helpt de dode niet en je doet jezelf kwaad. 

22 Bedenk dat zijn lot ook het jouwe zal zijn, 

gisteren ik, vandaag jij. 

23 Als de dode rust, laat dan ook zijn nagedachtenis rusten, 

wees getroost nu hij is heengegaan. 

Rouwen is goed, maar niet te lang. Daar komt het op neer. Een keuze voor het leven 
en een keuze voor een leven zonder al te veel verdriet. Want verdriet leidt tot de 
dood. In het ‘Gisteren ik, vandaag jij’ of als Latijns grafschift: Hodie mihi, cras tibi – 
heden ik, morgen gij word je opgeroepen te bedenken dat je leven sterfelijk is. 
Memento mori. Een levensles. Maar de tekst is ook dubbelzinnig als opgeroepen 
wordt om troost voor je verdriet te vinden. Waar vind je troost, wanneer voel je jezelf 
getroost zodat het verdriet geen beslag op je leven legt? Daarover zwijgt de tekst.  
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Er zit een zekere logica in deze aanbevelingen. Maar ik heb ook het gevoel dat het 
allemaal wel erg snel moet gaan met het rouwproces. En van een rouwproces is niet 
echt sprake als je de tekst mag geloven. Misschien zijn wij te modern en misschien 
te fijn gevoelig om slechts een paar dagen te rouwen en dan weer door te gaan. 
Maar de praktijk wijst toch anders uit in ons leven. Een paar dagen, daar redden we 
het niet mee en soms duurt het zelfs jaren. Niet dat je tijdens die tijd niets anders 
kunt ondernemen, maar het verdriet kleurt wel je dagen en je uren. Het is ook een 
kwestie van perspectief en van kiezen als je de tekst van Sirach mag geloven. Maar 
heb je die keuze wel als je opeens geconfronteerd wordt met een hevig verdriet, een 
groot verlies? Natuurlijk de dood komt in ieders leven, maar de dood van een 
dierbare hakt erin, dat gaat je niet in de koude kleren zitten. Sirach heeft er weet van 
hoe de dood kan toeslaan. Hij zegt:  

Sirach 41, 1-4: De dood  

1 Dood, hoe bitter is de gedachte aan jou 

voor een mens die vreedzaam leeft te midden van zijn bezittingen, 

die geen zorgen heeft, in alles voorspoed kent 

en nog volop van het leven kan genieten. 

2 Dood, hoe goed is je vonnis 

voor een mens die gebrek lijdt en wiens kracht afneemt, 

voor een hoogbejaarde die zich over alles zorgen maakt, 

opstandig is en geen geduld meer heeft. 

3 Vrees het vonnis van de dood niet, 

denk aan wie je voorgingen en aan wie je zullen volgen. 

4 Het is het vonnis van de Heer over alles wat leeft, 

waarom zou je verwerpen wat de Allerhoogste welgevallig is? 

Of je nu tien, twintig of duizend jaar geleefd hebt, 

in het dodenrijk kun je niet klagen over de duur van je leven. 

Voor Sirach is de dood een soort van Gods gericht, een eindoordeel waar je als 
mens niet aan kunt tornen en waar je geen haarbreed aan kan veranderen. Leef je in 
voorspoed, komt de dood te vroeg dan is dat dikke pech. En voor anderen die het 
leven zat zijn, die het gehad hebben met het leven, kan de dood een uitkomst zijn, 
een uitweg. Een vorm van beëindiging van het leven die in de ogen van Sirach alleen 
maar goedkeuring kan wegdragen. Maar na de dood is er ook sprake van een 
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dodenrijk. Hoe en wat wordt niet uitgelegd. Is dat een aanname, een geloof dat in zijn 
tijd opgeld deed? Voor ons modernen is ook het dodenrijk een vorm van illusie, een 
voorstelling die afgedaan heeft omdat dood dood is. Velen geloven niet in de ziel, 
noch in een leven na de dood en zeker niet in een opstanding der doden. Daarover 
spreekt Sirach ook niet, maar het leven is niet zomaar afgelopen, zo lijkt het wel.  

Maar wat kunnen wij nu met deze teksten, met deze adviezen, raadgevingen? Zijn ze 
nog van toepassing op ons leven of schieten ze de plank mis? Een zekere mate van 
waarheid blijven ze bezitten alleen je kunt het niet generaliseren. Elke dood, elke 
dode, elk verdriet, elke rouw is weer anders, is niet gelijk aan een gebeurtenis die 
voor iedereen en allen op dezelfde wijze plaatsvindt. Ieder mens staat op een eigen 
wijze in zijn leven en maakt zelf keuzes. Hoe hij of zij daarin omgaat met rouw en 
met de pijn en het verdriet is een persoonlijke zaak, een eigen weg, een route die 
niemand anders zo kan volgen. Ieder staat in zijn eigen schoenen, en dat is ook 
maar goed zo. Maar troost vinden, steun bij elkaar, dat is een zaak van velen en dat 
hoef je niet in je eentje te doen. Daarin kan je worden geholpen en kunnen er 
anderen voor je klaar staan. En je kunt een beroep doen op anderen om je bij te 
staan. Hoe moeilijk dat ook soms voelt, hoeveel drempels je daarvoor ook over moet. 
Ook dat is modern, het gevoel, het idee, dat je het allemaal zelf moet kunnen, zelf 
moet oplossen. Dat is, zo denk ik, een grote illusie. Je bent niet alleen op de wereld.  

Als je gelovig bent komt er nog een dimensie bij. Sirach gaat hier duidelijk van uit. 
God wikt en God beschikt en als mens moet je hiermee doen. In de grote wijsheid 
van God zal het wel goed zijn ook al snap je als mens daar helemaal niets van. Denk 
aan de dood van een kind, een dierbare bij een ongeluk, een ernstige ziekte. De wil 
van God? Dat is niet te bevatten en dat kun je ook niet geloven. Laat God het toe? 
Dat zou kunnen of moet je eerder zeggen dat God hier niet over gaat. Dat er geen 
God in de hemel zit of waar dan ook die elke dag, elk moment keuzes maakt, dingen 
toelaat, de dood zijn gruwelijke werk laat doen. God en het leven en God en de dood 
zijn categorieën die zich niet zo gemakkelijk tot elkaar verhouden als op het eerste 
gezicht lijkt. Dood en leven, leven en dood raken aan het domein van God maar God 
is geen (in mijn ogen) regelaar, bestuurder ervan. Met de dood treedt een sacrale 
dimensie in het leven, net als met de geboorte van een kind. Daarom word je onrein 
in de ogen van de Joodse traditie omdat je met iets sacraals in aanraking komt. Dat 
tekent je en daarom moet je een reinigingsritueel ondergaan. Dat is niet een vorm 
van schoonmaken maar eerder een vorm van bezinning door middel van het ritueel. 
Je bent hierdoor met een goddelijke dimensie in aanraking geweest en die past niet 
in de wereld van alledag. Zo is de dood dus eigenlijk sacraliteit: binnentreden van het 
goddelijke in het leven. Maar dat is niet verheven, niet met een stralenkrans 
omgeven, maar bittere en pijnlijke realiteit en troostende realiteit als het leven 
daarvoor als ondragelijk werd ervaren. Als de dood een uitkomst is, een soort van 
oplossing waar ook Sirach al over sprak. Leven en dood blijven in diepste wezen 
mysterieus omdat ze delen uitmaken van het mysterie. Ze verwijzen ernaar als een 
teken en zij zijn er deel van. Vanuit ons perspectief als levende is de dood niet te 
bevatten en blijft het mysterie in stand. Vanuit het perspectief van de dode kunnen 
we niet praten want dat valt buiten onze horizon als levende. Daar moeten we het 
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dan maar mee doen. Ook op deze dag van Allerzielen waar we onze dierbaren 
gedenken. 

John Hacking 2015 

Ballingschap 

Salve Regina 

Salve, Regina, Mater misericordiae, 

vita, dulcedo, et spes nostra, salve. 

Ad te clamamus, exsules filii Evae. 

Ad te suspiramus, gementes et flentes 

in hac lacrimarum valle. 

Eia, ergo, advocata nostra, illos tuos 

misericordes oculos ad nos converte; 

et Iesum, benedictum fructum ventris tui, 

nobis post hoc exilium ostende. 

O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria. 

Wees gegroet, koningin, moeder van barmhartigheid; 

ons leven, onze vreugde en onze hoop, wees gegroet. 

Tot u roepen wij, ballingen, kinderen van Eva; 

tot u smeken wij, zuchtend en wenend 

in dit dal van tranen. 

Daarom dan, onze voorspreekster, 

sla op ons uw barmhartige ogen; 

en toon ons, na deze ballingschap, 

Jezus, de gezegende vrucht van uw schoot. 

O goedertieren, o liefdevolle, o zoete maagd Maria. 
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De aarde een grote gevangenis? En wij mensen, zuchtend en smekend in dit oord 
van ballingschap, dal van tranen? Waar zijn we dan thuis? Wanneer komen we thuis 
als we nu niet aarden in wat ons omgeeft? Zijn we (samen met Adam&Eva) 
verdreven uit het (aardse) paradijs en is die mogelijkheid voorgoed aan ons bestaan 
onttrokken als een reële optie? Was er wel een paradijs, en is het de moeite waard 
om hier naar terug te verlangen terwijl je nauwelijks een idee hebt van wat het 
voorstelt? 

Ik weet het niet. Ik geloof niet in de existentie van een paradijs. Ik ken alleen de 
aarde. Soms een tranendal maar soms ook plek van vreugde, van overweldigende 
vreugde zelfs. Overwinningen en nederlagen horen bij elkaar. Het gaat op en af, 
vreugde en verdriet, smart en lach. Het begeleidt ons alle dagen van ons leven. 
Soms valt het mee, soms zit het tegen. “Even Apeldoorn bellen” helpt niet echt want 
dan krijg je hoogstwaarschijnlijk een mechanische doorverwijsstem en vervolgens 
iemand die je een polis aan wil smeren, alsof een afgesloten verzekering je zal 
behoeden voor onheil en rampspoed. Behoeden, dat is er niet bij, vergoeden 
achteraf is maar helemaal de vraag, want de agent let op de kleintjes en de cliënt 
moet aantonen waar hij/zij recht op heeft. Sommige rampen zijn met geen 
mogelijkheid te vergoeden: de dood van een geliefde, een ernstige 
levensbedreigende ziekte, een dodelijk ongeluk, slachtoffer van een terroristische 
aanslag of natuurramp. Van Apeldoorn bellen word je dus niet veel wijzer. En het zet 
ook al geen zoden aan de dijk als je op zoek bent naar een zinvolle invulling van je 
leven in dit tranendal vol smart en lach.  

Het lied doet een appèl aan Maria om haar zoon te tonen, niet meteen, maar na de 
ballingschap. Maria, als voorspreekster, als pleitbezorgster voor ons, wij die in de 
armzalige positie misschien verkeren dat wij niet kunnen opkomen voor ons zelf. 
Maar wanneer zal dit uur des oordeels, deze keuring dan plaatsvinden? Wanneer 
worden we gewogen. Heel wat christenen geloven nu weer vurig in de terugkeer van 
de Messias zoals dit wordt beschreven in het boek Openbaring van Johannes. Eliane 
Pagels laat in een kleine studie (Apokalypse: Das letzte Buch der Bibel wird 
entschlüsselt, 2012 (CH. Beck) zien hoe het mogelijk was dat dit (eigenlijk 
gnostische) boek in de canon van de bijbel werd opgenomen en waarom het populair 
werd. Vanaf het begin al werd het boek gelezen vanuit de context van de lezer en 
met die context veranderde ook de interpretatie van de noodlotstekens en de 
negatieve beelden. Elke eeuw heeft wel een of meerdere periodes gehad waarvan 
de gelovigen dachten dat de eindtijd spoedig zou aanbreken. Maar we zijn bijna 2000 
verder en er is geen wolkje aan de horizon dat erop wijst. Rampspoed vindt al plaats 
zolang de mensheid op deze aardkloot rondhuppelt en gruwelijke en verderfelijke 
rampen, veroorzaakt door menselijk handelen (genocide en noem maar op) is van 
alle tijden. De Messias heeft nog geen aandrang gevoeld om hier een eind aan te 
komen maken en zal dit ook niet doen.  

In die zin is de verwachting van de Messias of een Messias dan ook een valse want 
het is niet aan de mens gegeven om tijd noch uur te kennen zoals Jezus fijntjes laat 
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weten. De komst van de Messias zou trouwens het einde betekenen van de 
menselijke vrijheid. Dus ook het einde van de mens want vrijheid is onlosmakelijk 
met zijn lot verbonden. Het einde van de geschiedenis zou zijn aangebroken als van 
hogerhand uit de hemel wordt ingegrepen. Al deze apocalyptiek versta ik dan ook als 
troostliteratuur. Een poging om tegen de klippen op van de wanhoop en het 
gruwelijke lijden troost en een beetje hoop te bieden. Anders kan ik ook niet de bede 
aan Maria verstaan, en hierin klinkt ook door hoe een moedergodin vereerd werd in 
de tijd voor het christendom. Al die hartstocht, al dit streven en verlangen van de 
geslagen mens is overgegaan op Maria, een waardige plaatsvervangerster van de 
Dees Mères, moedergodinnen, vruchtbaarheidsgodinnen uit het Oude Griekenland, 
Egypte en Rome. Strikt bijbels gezien, afgaande op de canon van boeken uit de 
bijbel is er geen enkele reden voor om Maria deze plek te geven. Als moeder van 
Jezus treedt ze slechts in de marge op en pas veel later krijgt ze een theologische 
erestatus als moeder van God, Theotokos (God-baarster). Is dat laatste een reden 
om Maria dan maar buiten spel te zetten en de verering te verbieden of te negeren? 
Ik vermoed van niet want ze draagt bij aan een diepe en existentiële behoefte van de 
mens: je nood voorleggen aan een moeder, je klacht voordragen aan iemand die 
luistert. De vader – en de moederbeelden in de menselijke geschiedenis hebben 
beiden een eigen dynamiek en in de cultuur komt dit tot uiting, maar de moeder 
neemt voor velen de hoogste plaats in en dat zal zeker samenhangen met het feit dat 
wij uit een moeder geboren zijn. Als in de naaste toekomst de reageerbuis een nog 
belangrijker rol zal vervullen bij de voortplanting en ook de tijd van de zwangerschap 
daarna (misschien ook kunstmatig), dan verandert misschien ook het moederbeeld 
van de mens en krijgen we een nieuwe species. Met heel andere verlangens en 
noden wellicht.  

Zo is het gedragen en gebaard worden door de moeder, het gestild worden door de 
moederborst en de opvoeding daarna (de vader komt ook in beeld) een periode van 
beslissende invloed volgens mij op de relatie met een moeder en met Maria als 
moeder. De diepste band tussen kind en moeder komt in de aanroeping van Maria 
aan het licht en op ondoorgrondelijke wijze maakt dit heel veel energie in mensen 
los. De cultuur en de eeuwenlange verering van Maria is daar het bewijs voor. Mooi 
toch dat een religieuze verering, een smachten om troost, erbarmen en liefde zo’n 
sterke lichamelijke basis heeft. Dat de zwangerschap garant staat voor religieus 
verlangen.  

John Hacking 2015 

Stakeholders en marketing in het religieuze domein 

Soms kun je een bepaald gedachtegoed lenen uit een ander vakgebied, bijvoorbeeld 
de managementwetenschap. In een artikel over ‘stakeholders’, een begrip dat ik voor 
het gemak maar kortweg vertaal met belanghebbenden, van de hand van Bas 
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Hillebrand, Paul H. Driessen en Oliver Koll, wordt gepleit voor een andere 
benadering van uitgangspunten in de ‘marketing’, datgene wat een bedrijf doet om 
de producten te slijten aan potentiële kringen van klanten. Kortweg komt het hierop 
neer dat zij rekening willen houden met het complexe samenspel in onze 
maatschappij tussen producenten en consumenten, de systemen waarbinnen zij 
opereren (o.a. ook de politieke, culturele en andere bepalende constellaties) en de 
vaardigheden die nodig zijn om hierop te reageren. In hun artikel presenteren zij een 
op het eerste gezicht eenvoudig schema van transities van oud (de traditionele 
benadering) naar nieuw (een adequatere benadering die meer recht doet aan de 
complexiteit). Thema’s die worden besproken zijn: waarde-uitwisseling, het omgaan 
met spanningen en het uitoefenen van controle. In de traditionele benadering zijn er 
vooral relaties tussen twee partijen en is het denken relationeel. Denk bijvoorbeeld 
aan de relatie producent-consument. Ik koop iets wat een ander aanbiedt. Maar de 
vraag “is dit product duurzaam geproduceerd” laat meteen zien dat er een complex 
van vragen aan het licht kan komen, (bijvoorbeeld van waarderingen, spanningen en 
oplossingen) dat verder reikt dan “ik koop iets wat ik nodig heb of leuk vind”. Relaties 
zijn dus niet dyadisch maar complex en relationeel denken voldoet niet meer om 
deze relaties te beschrijven. Systeemdenken is gevraagd, aldus de auteurs. Denken 
dat het geheel van betrekkingen overziet, en oog heeft voor de waarderingen op de 
verschillende niveaus.  Hetzelfde bepleiten ze voor de omgang met spanningen. Niet 
doen alsof ze niet meespelen maar ze expliciteren, op tafel leggen, je ertoe 
verhouden en proberen te aanvaarden dat ze vaak een paradoxaal karakter hebben. 
Logisch denken schiet hier tekort. Soms zijn er gewoon twee of meer waarheden, 
ook afhankelijk van het perspectief en de betrokkenen. Tenslotte is het willen 
controleren van wat er gebeurt eigenlijk achterhaald omdat complexe situaties een 
andere benadering vragen. Geen gecentraliseerd gezag maar gespreide controle, 
niet reageren per situatie en vaak achteraf, maar controle delen en democratie 
invoeren in het besluitvormingsproces met betrekking tot het oplossen van 
problemen. 

In de relaties tussen belanghebbenden spelen diverse elementen een rol en dat is 
het stukje waarop ik wil aansluiten met betrekking tot het religieuze domein. 
Elementen die in deze meespelen zijn:  

• heterogeniteit (ongelijksoortigheid)  

• multipliciteit (veelvoudigheid, veelvuldigheid, het aantal betrokken objecten in 
een associatie) 

• variabiliteit (veranderlijkheid) 

• continuïteit (voortduring, ononderbroken samenhang) 

• holistische benadering (alomvattend, vanuit het geheel kijken, het vervlochten 
zijn van facetten) 
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• virtualiteit (het vermogen, en als informatieve (digitale) grootheid waarmee 
existentieel rekening moet worden gehouden) 

• structuraliteit (met betrekking tot de opbouw van het geheel, verankering, 
basis). 

Ik vermoed dat nog nooit zo naar de consument van religieuze waarheden in een 
religieus systeem is gekeken want deze benadering is betrekkelijk nieuw. Misschien 
zijn wel enkele afzonderlijke elementen uit deze opsomming toegepast maar als 
geheel lijkt het me niet waarschijnlijk. Als ik zo spreek veronderstel ik eigenlijk al dat 
een religieuze organisatie een soort van producent van religieuze waarheden is en 
dat de gelovige, of de aanhanger, een soort van consument is. Het is echter de vraag 
of deze metafoor een goede beschrijving vormt voor de werkelijkheid van religieuze 
systemen en hun aanhangers. Vatten deze elementen het geheel goed samen of 
ontbreekt er nog een categorie, een dimensie die met deze elementen niet te vangen 
is? De een op een relatie zoals die zichtbaar wordt in de producent-consument 
verhouding ontbreekt natuurlijk want zo simpel ligt het niet, maar in de werkelijkheid 
bestaat deze laatste ook niet op deze eenvoudige wijze. Allereerst is een producent 
meestal een organisatie die bestaat uit een geheel van personen en een complex 
van technieken, mechanismen (en vooronderstellingen), en is de consument een 
vaag begrip dat nader moet worden gedefinieerd. Daartoe verlenen de sociale media 
goede diensten want nu kunnen er uitstekende profielen worden opgesteld van 
potentiële consumenten op basis van de informatie die ze zelf verspreiden op het 
net. De producent en dé consument bestaan niet, maar het principe kan overeind 
blijven staan. Anders had het artikel over belanghebbenden ook weinig zin. Daarom 
kan ik ook blijven spreken over religieuze systemen of organisaties en gelovigen of 
aanhangers als principiële grootheden. 

Ik neem als voorbeeld een afgebakende organisatie zoals de Rooms-katholieke kerk. 
Dat is een organisatie die oude papieren heeft en goed georganiseerd is, bijna tot in 
de perfectie. Daarnaast is ze een van de grootste bureaucratieën ter wereld. Je zou 
kunnen zeggen, afgekeken van het ‘Romeinse systeem’ is deze kerk een soort van 
kopie van de Romeinse machtsstructuren, die ook bij de Maffia zijn overgenomen. 
Het systeem is eenvoudig van opzet: een (zogenaamde) leider aan de top (geen 
echte autonome leider maar een primus inter pares, maar wel een 
aandachtstrekker), daarnaast een grote verzameling van collegae bisschoppen die 
toezicht houden op pastores waarover zij gezag voeren in ruimtelijke verbanden die 
parochies worden genoemd. Onder aan de ladder staan de gelovigen (bewoners van 
de parochies) die mogen putten uit de schatten die de kerk als organisatie via haar 
leiders en andere leden doorgeeft. Dit is een wat kort door de bocht-formulering maar 
daar komt het wel op neer als je het kerkelijk recht mag geloven. Die schatten of 
sacramenten (en geloofswaarheden) zou je als een soort van product kunnen 
beschouwen. Deze metaforen komen dus overeen met de beschrijving van het 
bedrijfsleven en hun producten. De kerk levert een product en de gelovige is de 
consument.  
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Wat betekenen boven opgesomde elementen nu voor deze relatie tussen organisatie 
(kerk) en consument (gelovige?). Gelovigen zijn per definitie heterogeen maar dat is 
de organisatie en het product ook. Je kunt ze niet over één kam scheren hoewel dat 
in kerkelijke documenten wel gebeurt alsof het een homogene groep zou zijn. De 
definitie waaronder allen vallen luidt dan ook “christifideles”, gelovigen in Christus en 
aan Christus. Maar als je bepaalde geloofswaarheden in bepaalde culturen wilt 
verankeren stuit je ook op de ethnische en culturele verschillen van je populatie. 
Denk aan het verplichte celibaat in Afrika of aan huwelijksgebruiken die sterk 
afwijken van het Romeins recht en de Germaanse huwelijksgebruiken, twee 
varianten die het katholiek kerkelijk huwelijksrecht o.a. een fundament geven. Hoe 
hierin rekening te houden met je doelgroep (inculturatie) en met de stelligheid van je 
formuleringen is tot op heden niet goed opgelost. Ook de rol van de leek in het 
kerkelijk denken wordt divers ingevuld en roept weerstand op bij velen omdat 
vrouwen buiten spel staan bij bepaalde diensten en omdat alleen (ongehuwde), 
celibatair levende mannen (en heteroseksueel) de diaken en priesterlijke wijding 
kunnen ontvangen. Dus op dit gebied van de heterogeniteit is nog heel wat werk te 
verrichten, wil de boodschap, het product, zonder kleerscheuren aanbelanden bij de 
gelovige. 

Aansluitend bij de heterogeniteit is de multipliciteit. De gelovigen, de organisatie en 
de boodschap zijn niet alleen veelsoortig maar ook veelvoudig. In een veelvoud van 
organisaties, verbanden en structuren hebben de gelovigen zich georganiseerd en 
krijgt de kerk als totale organisatie een gezicht. Wat voor deelorganisaties van 
mannen geldt hoeft dat niet te doen voor organisaties van vrouwen, wat voor 
ouderen geldt hoeft dat niet te doen voor jongeren. Veelvuldigheid, veelvoudigheid of 
multipliciteit heeft ook met massa en met massabewegingen te maken. De uitgave 
van de Heilige boeken, de bijbel, vanaf het begin van de drukkunst bijvoorbeeld, is er 
een sprekend voorbeeld van. Telkens nieuwe vertalingen, nieuwe aanpassingen, 
nieuwe versies met nieuwe betekenissen. Andere termen, andere begrippen brengen 
andere associaties en andere betekenissen met zich mee en de lezer brengt zijn 
eigen context mee. Dat is slechts een enkel en complex voorbeeld. Ook hierop zijn 
geen eenduidige antwoorden, hoeveel encyclieken er ook nog mogen verschijnen. 
De hermeneutiek leert ons dat betekenissen niet vast liggen, hoe graag de 
organisatie dat ook anders zou zien. 

De kenmerken variabiliteit en continuïteit hangen met elkaar samen. De traditie en de 
overlevering van de traditie (doorgeven en ‘verraden’) vindt via verschillende sporen 
plaats en daarmee is deze traditie ook variabel en staat niet eens en voor altijd vast. 
Nu heb ik het enkel over het geloof en de geloofswaarheden als product maar ook de 
organisatie zelf en de gelovigen zijn hieraan onderhevig. Een kind zet voort wat het 
ontving van zijn ouders maar doet dat op geheel eigen wijze en in een andere 
situatie. Toch blijft het kind van zijn ouders. Dit voorbeeld maakt in een klap de 
complexiteit duidelijk van deze begrippen.  

Een benadering vanuit het geheel van de relatie producent-consument, kerk-
gelovigen, de zogenaamde holistische benadering laat zien dat ook andere factoren 
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een rol spelen. De kerk en het kerkelijk spreken staat onder een groter streven: 
namelijk de vestiging van het Rijk van God. Zo werkzaam zijn op deze aarde dat de 
wereld en haar bewoners langzaam aan rijp worden voor de verlossing van alle 
kwalen, van alle ellende en nood. Die verlossing heeft de gelovige zelf niet in handen 
maar hij kan er wel aan werken. Dat is een perspectief dat het leven en de tijdspanne 
van de individuele gelovige ver overstijgt. Dat betekent ook dat het falen in elk 
tijdperk zijn repercussies heeft op dit streven en het vertrouwen op de goede afloop 
en het functioneren van de kerk zelf. Over dit element is nog veel meer te zeggen 
maar dat is een thema voor een meer uitgebreidere studie.  

Het element virtualiteit (vooral als informatieve (digitale) grootheid waarmee 
existentieel rekening moet worden gehouden) lijkt redelijk nieuw te zijn in de 
geschiedenis van de kerk maar als ‘vermogen’  heeft het heel oude papieren. Geloof 
kan bergen verzetten is een voorbeeld van deze prachtige metafoor. Opgevat in 
hedendaagse termen als digitale grootheid is virtualiteit ook een gevaar want waar 
liggen de grenzen en wie bewaakt de grenzen in een wereld waar virtueel alles kan 
worden aangepast en her gestructureerd? Stel dat kinderen opgroeien in een virtuele 
omgeving waar geloofswaarheden digitaal worden bemiddeld en wel zo dat het lijkt 
alsof zij de enige en absolute waarheid voorstellen? Kijk naar de uitwassen bij de 
radicalisering van jongeren die hun kennis via internet opdoen zonder dat er 
feedback is en zonder dat deze waarheden getoetst worden aan de realiteit en in de 
werkelijkheid zelf van alledag. Met de intrede van de virtuele werkelijkheden 
wankelen alle gebouwen en staan eeuwenoude overgeleverde documenten opeens 
in een heel ander daglicht. Alles kan ‘fake’ zijn, waar houd je je nog aan vast en hoe 
vast is dit houvast? 

Dit brengt ons bij het laatste element, dat van de structuur of de structuraliteit. elke 
organisatie is een soort van structuur maar maakt ook onderdeel uit van andere 
structuren. Die verwevenheid en verbondenheid is onlosmakelijk en heeft gevolgen 
voor de kijk op het eigen handelen en zelfverstaan. De intrede van de mens en de 
organisatie in de digitale werkelijkheid, want dat is het eerder, wij treden als het ware 
binnen, in plaats van we maken gebruik van, heeft op dit moment nog onvoorziene 
consequenties. Als onze maatschappij meer en meer afhankelijk wordt van 
digitalisering en virtuele mogelijkheden zal dat ongetwijfeld gevolgen hebben voor de 
kerk als organisatie, het leven van de gelovige en de inhoud van de boodschap. 
Maar zoals vaak in de geschiedenis kun je dat niet goed inschatten als je er midden 
in zit. Visionaire geesten zijn gevraagd, mensen met visie en durf die verder kijken 
dan hun neus lang is en die niet bang zijn om hun nek uit te steken. Want alles gaat 
voorbij en zeker onze zekerheden gebaseerd op vooronderstellingen uit het 
verleden. De beweging van de zogenaamde structuralisten heeft meer dan ooit het 
belang duidelijk gemaakt van de structuur als organisatie-eenheid. Talloze structuren 
maken deel uit van ons leven en ons leven kan niet zonder worden gedacht. Maar 
ook nu nog is niet helder wat hiervan de gevolgen zijn voor ons zelfbeeld, ons 
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handelen en ons welbevinden. Misschien leven we wel in een geestelijk beperkte, 
dat wil zeggen overzichtelijke wereld, (kortzichtig ook) om niet in een chaos van 
complexiteit te verzinken die onze werkelijkheid eigenlijk is. Structuren en het 
herkennen en accepteren ervan geven handvaten om de weg te vinden, een soort 
van staalkaart binnen die complexiteit.  

Alle elementen die hierboven zijn besproken zijn slechts heel rudimentair aan de 
orde geweest. Het was eerder een soort van vingeroefening om elementen uit een 
ander verhaal en een andere context op te pakken en toe te passen in de religieuze 
context. Daarom is dit verhaal verre van volledig maar misschien zet het wel aan tot 
verder nadenken en verder verkennen van onze religieuze situatie en ons religieus 
gekleurd denken in deze 21e eeuw. Want dat is meer dan ooit hard nodig. 

John Hacking 2015 

(bron: Bas Hillebrand, Paul H. Driessen, Oliver Koll, Stakeholders marketing; 
theoretical foundations and required capabilities, J.of the Acad. Mark. Sci. (2015) 43: 
411-428 

Verdriet: stem geven aan je verdriet  

Verzoek aan de schilder 

Mijn arsenaal van klank en taal 
bestaat in tijd. Zij niet. Ik vraag 

uw hulp. Als ik haar met mijn warme 
hand, zo zwaar van bloed, wil raken 

is er niets. U heeft een vlak met veertien 
kleuren, een penseel van vossenhaar – 

streel haar te voorschijn, groene schaduw 
bij haar oor en in haar hals een zweem 

van oud ivoor. Maak haar een plaats 
in vezels van uw doek. Roep mij 

dan binnen. U staart uit het raam. 
Ik blijf op anderhalve meter staan. 

Zij kijkt mij aan. 
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Anna Enquist 

Verzoek aan de schilder, het gedicht van Anne Enquist, is in deze ruimte letterlijk 
uitgevoerd. Schilderijen van Sylvia Grevel die haar partner verloor leggen ervan 
getuigenis af. Een poging om via schilderen stem te geven  aan verdriet, aan de pijn 
en de smart die het scheiden en de dood veroorzaakt. Stem geven aan je verdriet. 
Het kan op vele manieren. De kunst is er een van. In de rouwgroep voor studenten 
die wij jaarlijks twee maal organiseren in de Studentenkerk vertel ik altijd dat verdriet 
na de dood van een dierbare een onlosmakelijk deel van je leven is geworden.  

Je draagt het verdriet met je mee, als het ware in je rugzak, als het ware ingekerfd in 
je lichaam, in je gevoelens, je herinneringen, je emoties. Hoe ongemakkelijk ook 
soms, hoe graag je het ook niet zo zou willen beleven je hebt geen keuze, het is deel 
van jou geworden. En alle energie om het verdriet op afstand te houden, het te 
onderdrukken is eigenlijk weggegooide energie want het verdriet gaat er niet mee 
weg. De enige remedie is het toelaten, beseffen dat het er is, dat het een nieuwe 
begeleider op je weg is geworden en dan kun je het misschien beter tot vriend  
maken in plaats van het te ervaren als vijand, als ongemakkelijk en ongewenst. 
Verdriet is van nu af aan deel van je leven want de dood is definitief. 

Je dierbare is definitief aan de andere kant van de grens. Onbereikbaar. Als je het 
verdriet durft toe te laten, en dat kan ook in stapjes, voel je ook de pijn. En in het 
begin van dit proces ben je vaak verdoofd, uit het veld geslagen. Maar hoe verder je 
komt, hoe meer het doordringt waar je aan lijdt en wat pijn doet. Ik zeg dan ook vaak, 
dat als je meteen na het overlijden van je dierbare zou beseffen wat het betekent, 
dan zou de pijn ondraaglijk zijn, onhoudbaar. Het lichaam beschermt je als het ware, 
je geest beschut je door een soort van  dofheid, afwezigheid, mist voor je ogen. Pas 
veel later in het proces, als de tijd verstrijkt, ga je pas echt goed voelen hoe groot het 
gemis is en wat het met je doet. De pijn is heviger. Maar dan ben je ook al weer wat 
sterker geworden, heb je al meer tijd doorgebracht zonder je dierbare geliefde dode. 

Heel in het kort schets ik hier een mogelijkheid hoe het zou kunnen lopen met je 
verdriet en hoe je hiermee om kunt gaan. Maar er zijn geen recepten. Er zijn geen 
handige oplossingen, geen makkelijke wegen. Ieder mens zal op zijn eigen wijze zijn 
verdriet moeten leren dragen. En dragen wil zeggen, een plek leren geven in je 
leven, je er toe verhouden. Het niet wegstoppen maar er mee om leren gaan. Stem 
geven aan je verdriet heeft drie elementen: stem, geven en verdriet. Praten over je 
verdriet. Ook met anderen. Niet alleen zelf op papier, in een tekst. Niet alleen via een 
kunstwerk, maar ook in een dialoog met mensen die willen en kunnen luisteren. 
Mensen waarvan je merkt dat ze echt belangstelling voor je hebben. Anders is het 
paarlen voor de zwijnen, mensen die naar je welbevinden vragen en dan weglopen 
of meteen over iets anders beginnen. Maar stem geven veronderstelt dat je die stem 
ook wilt laten klinken. Het verdriet roept in jou. Het verdriet wil aandacht. Wil gehoord 
en gezien worden. En als je dat durft, dat durft toe te laten is het geven niet meer zo 
moeilijk. Dan zet jij de stap om dat wat je in je binnenste voelt ook naar buiten te 
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brengen. En als dat mag en kan gebeuren, dan is het vaak zo dat het oplucht. Dat 
die zware deken die op je rustte, die donkere wolk opeens wat lichter wordt. Je krijgt 
iets meer adem, je ontwaart warempel een straaltje zonlicht. Er schijnt licht in wat 
eerst voelde als duisternis, donker, diepe nacht.  

In de rouwgroep mogen de emoties boven komen, de tranen vloeien. De pijnlijke 
herinneringen, het verdriet, de onuitgesproken dingen, de niet afgemaakte 
voornemens, woorden die niet gewisseld werden, gevoelens van schuld, van pijn, 
van tekort schieten. Maar als die eenmaal zijn geuit is er ook ruimte voor de goede 
herinneringen. De dingen die je verder dragen in het leven, waar je houvast aan 
hebt. En dan is het verdriet niet alleen maar negatief, niet alleen maar pijnlijk. Het 
verdriet is de andere kant van de liefde.  Het is de andere pool, de brug naar je 
verloren dierbare. Zonder dat verdriet, wie zou hij of zij nog zijn voor jou,  nu de dood 
zo definitief heeft toegeslagen. Verdriet zie ik daarom als een groot gebaar van 
liefde, een groot teken, een groot liefdessignaal. Het is vloeibare liefde. En kan die 
liefde raken tot aan de ander, de dierbare die je kwijtraakte? Ik vermoed van wel, 
maar dan niet in de letterlijke zin. Verdriet dat in jou opwelt als een bron, als een 
kracht, als een diep gevoel doet iets met jou op een manier die je misschien nog 
nooit eerder zo hebt ervaren. Het maakt iets bij je los, het raakt aan een diepere laag 
in jou die je misschien nog niet kende, maar die er ook zit. En die van wezenlijk 
belang is. Het is de diepe laag van jouw diepste zelf. De bodem waarop je rust. De 
grond waarop je existentie is gevestigd. Dieper dan dat kan het niet. Het verdriet laat 
je daarmee kennis maken. En als je dat durft toe te laten. Tot op de bodem durft te 
gaan, dan is er alleen maar een weg naar boven. Dieper kun je niet, en verder gaat 
het niet. De enige weg, uitweg, is terug omhoog. En het verdriet helpt je, duwt je mee 
omhoog, als een fontein die sproeit. Als je dit verlies, dit verdriet zo nog nooit hebt 
meegemaakt is het misschien moeilijk voor te stellen maar in de rouwgroep wordt het 
vaak zichtbaar. Op de bodem van je verdriet is er geen andere weg dan terug 
omhoog het leven in. Alle teksten, alle gedichten, alle liederen zijn kleine stapjes op 
die weg: Zoals ook het aansteken van een lichtje, hier in de kerk of thuis of op het 
graf. Het leven na de dood een nieuwe betekenis geven, een getekend leven, 
getekend door de littekens van je verdriet, leren leven, voortgaan met wie je nu bent 
geworden. Je bent niet meer dezelfde, en je zult dat ook nooit meer worden. Het 
verdriet kan je louteren, kan je leven verdiepen, kan je leven een nieuwe richting 
geven, een ander besef van wat waardevol en kostbaar is. Stem geven aan je 
verdriet is daarom een avontuur. Stem geven aan je verdriet is een weg die tot meer 
troost kan leiden. Het is een begaanbare en het is een inspirerende weg – niet 
zonder moeilijkheden, niet zonder pijn en worsteling, maar het loont de moeite.  

John Hacking 2015 

Tekst uitgesproken bij de jaarlijkse herdenking van de overledenen aan de Radboud 
Universiteit Nijmegen in de Studentenkerk op maandag 2 november 2015 

Verlaten 
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Het is niet de eerste keer dat ik over het lied van Jacques Brel, Ne me quitte pas, 
schrijf. Veel jaren geleden in een serie over rouw en verdriet kwam het al naar voren 
en in de rouwgroep klinkt het soms bij het begin of het einde van een sessie. Het lied 
handelt over liefde, een liefde die reeds langer speelt en die door de tijd wat schraal 
is geworden, zo lijkt het. Maar onder het oppervlak woedt het vuur en is de vulkaan 
niet tot rust gekomen. De zanger zingt het uit en smeekt om hem niet te verlaten. Bij 
het sterven van een geliefde is dat verlaten definitief en is er geen terugkeer op de 
schreden meer mogelijk. Naar ook dan kan het ‘verlaat me niet’ nog heel goed 
binnen komen en je ziel raken zodat je in tranen kunt uitbarsten. Het andere lied over 
het vlakke land, Le plat pays, bezingt het land van Vlaanderen, het land voor de kust 
waar de wind waait en de de akkers pijnigt in de winter. Ook dat is in mijn ogen een 
lied vol hartstocht en passie, en als je Brel dit ziet uitvoeren weet je dat hier niet een 
‘would-be-artiest’ staat maar dat het hem menens is met tekst. Ik heb het werk van 
hem op dvd en dan kun je pas goed zien hoeveel hij zich geeft in elk lied. Ik kwam 
vandaag de tekst weer eens tegen omdat ik op mijn blog een hele serie gedichten en 
teksten heb staan die handelen over rouw en verdriet. Wordpress geeft op het einde 
van het jaar een klein statistisch overzicht van het aantal bezoekers en bovenaan 
staan deze gedichten. Dat betekent dus dat veel mensen hier naar op zoek zijn en 
dat zij op deze wijze op de een of andere manier troost zoeken voor hun verdriet en 
hun verlaten zijn.  

Waarom werken teksten zo, waarom kunnen ze zo werken dat ze een beetje troost 
kunnen schenken in een situatie die onomkeerbaar is? Wat vindt het plaats in de 
taal, in het beluisteren en lezen, in het opnemen van de woorden dat ze binnen 
kunnen komen en je emotioneel raken? Dat je troost kunt putten uit een gedicht, uit 
een woord, een beeld, een mooie formulering? Er is geen enkele 
taalwetenschappelijke studie bij mijn weten die hier echt een goede verklaring voor 
geeft. Maar ik kan me vergissen. Taal, luisteren en spreken benaderen vanuit de 
wetenschap komt meestal niet uit op het terrein van de emotie, het gevoel en vooral 
van de troost. Wetenschap schiet over deze ervaringen heen want ze passen niet in 
het kader van de studie en de instrumenten ontbreken om er iets zinnigs (dat wil 
zeggen ‘meetbaars’) over te zeggen. Dat is ook de makke van veel psychologie 
tegenwoordig. Men denkt met meten en rekenen te achterhalen wat er in een 
mensenleven speelt alsof emoties, verdriet, rouw, vreugde, geluk in cijfers zijn te 
vangen. Ik denk dat dat een illusie is en als het al zou gebeuren worden deze 
gegevens waarschijnlijk handig ingezet om emoties te sturen zoals klanten in een 
winkelstraat die omgeven worden door muziek om hun koopgedrag te stimuleren. 
Wetenschap en techniek zijn dus niet de goede wegen om verlatenheid en verdriet te 
bestuderen als je recht wilt doen aan de persoonlijke en diepste emoties. Misschien 
komt er een tijd dat de menselijke ziel echt mee mag doen, echt tot zijn recht komt in 
een studie, maar zolang die ziel wordt ontkend zie ik niet veel licht. 

De taal en vooral de taal van de dichter heeft een eigen waarheid en die waarheid 
kan misschien wel niet wetenschappelijk worden bewezen maar is daar niet minder 
waar om. Die poetische waarheid spreekt uit het gedicht en uit het lied. Waarom 
zouden we anders ervaren dat hier liefde,veel liefde in het spel is, als Brel zingt: 
verlaat me niet!? Het wordt niet aangevoerd als argument, niet bewezen, niet 
getoond door stellingen en berekeningen. Het wordt zichtbaar, bijna vanzelf uit de 
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wijze waarop Brel spreekt en beelden gebruikt om zijn liefde en zijn verlatenheid uit 
te drukken. In mijn ogen zijn beide teksten dan ook bewijs genoeg voor het feit dat de 
poëzie een eigen waarheid heeft die door geen andere te vervangen is. Als je wilt 
kun je zo in de teksten stappen, meebeleven, meevoelen wat hier wordt verteld, 
getoond. Probeer dat maar eens met een wetenschappelijk verslag uit de hoek van 
de psychologie gebaseerd op enquêtes.  

Diederik Stapel die bekend werd met frauduleuze studies in de psychologie dacht het 
trucje te beheersen: je koppelt wat stellingen of vragen aan uitkomsten (cijfers via 
enquêtes ) en klaar is kees en weer een onderzoek klaar. Dit berekend denken, (of 
noem het technisch) is van nul en generlei waarde als het over werkelijke emoties en 
ervaringen gaat van mensen. Er is geen algemene deler, geen generaliserend 
concluderen als het over verlatenheid, over verdriet, over rouw gaat want mensen 
willen niet over een kam worden geschoren en kunnen niet over een kam worden 
geschoren. Maar er zal nog veel water door de Maas vloeien voordat het kwartje valt 
en de eerste wetenschapper op zal staan en zeggen dat het zo niet verder kan. Wie 
weet misschien durft in 2016 wel iemand deze stoute schoenen aan te trekken. 

John Hacking 2015 

Jacques Brel: Ne me quitte pas  

Ne me quitte pas 
Il faut oublier 
Tout peut s'oublier 
Qui s'enfuit déjà 
Oublier le temps 
Des malentendus 
Et le temps perdu 
A savoir comment 
Oublier ces heures 
Qui tuaient parfois 
A coups de pourquoi 
Le coeur du bonheur 
Ne me quitte pas 
Ne me quitte pas 
Ne me quitte pas 
Ne me quitte pas 

Moi je t'offrirai 
Des perles de pluie 
Venues de pays 
Où il ne pleut pas 
Je creuserai la terre 
Jusqu'après ma mort 
Pour couvrir ton corps 
D'or et de lumière 
Je ferai un domaine 
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Où l'amour sera roi 
Où l'amour sera loi 
Où tu seras reine 
Ne me quitte pas 
Ne me quitte pas 
Ne me quitte pas  
Ne me quitte pas 
Ne me quitte pas 

Je t'inventerai 
Des mots insensés 
Que tu comprendras 
Je te parlerai 
De ces amants-là 
Qui ont vu deux fois 
Leurs coeurs s'embraser 
Je te raconterai 
L'histoire de ce roi 
Mort de n'avoir pas 
Pu te rencontrer 
Ne me quitte pas 
Ne me quitte pas 
Ne me quitte pas 
Ne me quitte pas 

On a vu souvent 
Rejaillir le feu 
D'un ancien volcan 
Qu'on croyait trop vieux 
Il est paraît-il 
Des terres brûlées 
Donnant plus de blé 
Qu'un meilleur avril 
Et quand vient le soir 
Pour qu'un ciel flamboie 
Le rouge et le noir 
Ne s'épousent-ils pas 
Ne me quitte pas 
Ne me quitte pas 
Ne me quitte pas 
Ne me quitte pas 
Ne me quitte pas 

Je ne vais plus pleurer 
Je ne vais plus parler 
Je me cacherai là 
A te regarder 
Danser et sourire 
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Et à t'écouter 
Chanter et puis rire 
Laisse-moi devenir 
L'ombre de ton ombre 
L'ombre de ta main 
L'ombre de ton chien 
Ne me quitte pas 
Ne me quitte pas 
Ne me quitte pas 
Ne me quitte pas 

Laat me niet alleen 
Toe, vergeet de strijd 
Toe, vergeet de nijd 
Laat me niet alleen 
 En die domme tijd 
Vol van misverstand 
Ach vergeet hem, want 
 het was verspilde tijd 
Hoe vaak hebben wij 
Met een snijdend woord 
Ons geluk vermoord 
Kom, dat is voorbij 
Laat me niet allee 
Laat me niet alleen 
Laat me niet alleen 
Laat me niet alleen 

Lief, ik zoek voor jou 
In het stof van de wegen 
De paarlen van regen 
De paarlen van dauw 
Ik zal heel mijn leven 
Werken zonder rust 
Om jou licht en lust, 
goud en goed te geven 
Ik sticht een gebied 
Waar de liefde troont 
Waar de liefde loont 
Waar jouw wil geschiedt 
Laat me niet alleen 
Laat me niet alleen 
Laat me niet alleen 
Laat me niet alleen 

Ik bedenk voor jou 
Woorden rood en blauw 
Taal voor jou alleen 
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En met warme mond 
Zeggen wij elkaar 
Eens was er een paar 
Dat zichzelf weer vond 
Ook vertel ik jou 
Van de koning 
Die stierf van nostalgie 
Hunkerend naar jou 
Laat me niet alleen 
Laat me niet alleen 
Laat me niet alleen 
Laat me niet alleen 

Want uit een vulkaan 
Die was uitgeblust 
Breekt zich na wat rust 
Toch het vuur weer baan 
En op oude grond 
Ziet men vaak het graan 
Heel wat hoger staan 
Dan op verse grond 
Het wit mint het zwart 
Zwakheid mint de kracht 
Daglicht mint de nacht 
Mijn hart mint jouw hart 
Laat me niet alleen 
Laat me niet alleen 
Laat me niet alleen 
Laat me niet alleen 
Laat me niet alleen 

Nee, ik huil niet meer 
Nee, ik spreek niet meer 
Want ik wil alleen 
Horen hoe je praat 
Kijken hoe je lacht 
Weten hoe je zacht 
Door de kamer gaat 
Nee, ik vraag niet meer 
Ik wil je schaduw zijn 
Ik wil je voetstap zijn 
Ik wil je adem zijn 
Laat me niet alleen 
Laat me niet alleen 
Laat me niet alleen 
Laat me niet alleen 

Vertaling Ernst van Altena 
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Jacques Brel: Je plat pays 

Avec la mer du Nord pour dernier terrain vague 
Et des vagues de dunes pour arrêter les vagues 
Et de vagues rochers que les marées dépassent 
Et qui ont à jamais le coeur à marée basse 
Avec infiniment de brumes à venir 
Avec le vent de l'est écoutez-le tenir 
Le plat pays qui est le mien 

Avec des cathédrales pour uniques montagnes 
Et de noirs clochers comme mâts de cocagne 
Où des diables en pierre décrochent les nuages 
Avec le fil des jours pour unique voyage 
Et des chemins de pluies pour unique bonsoir 
Avec le vent d'ouest écoutez-le vouloir 
Le plat pays qui est le mien 

Avec un ciel si bas qu'un canal s'est perdu 
Avec un ciel si bas qu'il fait l'humilité 
Avec un ciel si gris qu'un canal s'est pendu 
Avec un ciel si gris qu'il faut lui pardonner 
Avec le vent du nord qui vient s'écarteler 
Avec le vent du nord écoutez-le craquer 
Le plat pays qui est le mien 

Avec de l'Italie qui descendrait l'Escaut 
Avec Frida la blonde quand elle devient Margot 
Quand les fils de novembre nous reviennent en mai 
Quand la plaine est fumante et tremble sous juillet 
Quand le vent est au rire quand le vent est au blé 
Quand le vent est au sud écoutez-le chanter 
Le plat pays qui est le mien. 

MIJN VLAKKE LAND 

Wanneer de Noordzee koppig breekt aan hoge duinen 
En witte vlokken schuim uiteenslaan op de kruimen, 
Wanneer de norse vloed beukt aan het zwart basalt 
En over dijk en duin de grijze nevel valt 
Wanneer bij eb het strand woest is als een woestijn 
En natte westenwinden gieren van venijn, 
Dan vecht mijn land...Mijn vlakke land... 

Wanneer de regen daalt op straten, pleinen, perken, 
Op dak en torenspits van hemelhoge kerken, 
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Die in dit vlakke land de enige bergen zijn, 
Wanneer onder de wolken mensen dwergen zijn, 
Wanneer de dagen gaan in domme regelmaat 
En bolle oostenwind het land nog vlakker slaat, 
Dan wacht mijn land...Mijn vlakke land... 

Wanneer de lage lucht vlak over het water scheert, 
Wanneer de lage lucht ons nederigheid leert, 
Wanneer de lage lucht er grijs als leisteen is, 
Wanneer de lage lucht er vaal als keileem is, 
Wanneer de noordenwind de vlakte vierendeelt, 
Wanneer de noordenwind er onze adem steelt, 
Dan kraakt mijn land...Mijn vlakke land... 

Wanneer de Schelde blinkt in zuidelijke zon 
En elke Vlaamse vrouw flaneert in zon-japon 
Wanneer de eerste spin z'n lentewebben weeft 
Of dampende het veld in juli-zonlicht heeft, 
Wanneer de zuidenwind er schatert door het graan, 
wanneer de zuidenwind er jubelt langs de baan, 
Dan juicht mijn land...Mijn vlakke land… 

Aanvaarden 

Geloven kun je leren. Geloven als je durven toe te vertrouwen is op basis van 
ervaring te leren. Eerst ondergaan en dan gaat het soms vanzelf. Maar geloven als je 
durven toe te vertrouwen en geloven in iets dat je als waar en kostbaar beschouwt 
liggen niet zover uit elkaar als je zou denken. Als je van iets overtuigd bent, denk je 
en handel je vanuit een vertrouwen op de waarheid van dat gegeven. Overtuiging, je 
sterk maken voor iets, kan niet zonder vertrouwen op de waarheid ervan en dat is 
weer afhankelijk van de wijze waarop die waarheid tot je komt.  

Als er wonderbaarlijke dingen gebeuren, zaken plaatsvinden die eigenlijk niet in je 
wereldbeeld passen omdat ze een andere oorsprong hebben dan de vertrouwde 
aardse werkelijkheid, zoals de Engel Gabriel die met het meisje Maria spreekt in het 
begin van het evangelie van Lucas, dan kan dat vrees, angst, verzet oproepen. 
Afkeuring, geslotenheid, weerstand, het zijn allemaal vormen van afweer, reacties die 
voortkomen uit de ervaring van iets nieuws, iets dat niet in je wereld bekend was en 
dat nu misschien overrompelend binnenkomt. Als de hemel aan de aarde raakt, een 
hemelse boodschapper op aarde aan een aardse mens iets meedeelt, dan kan dat je 
van je stuk brengen. Hierop ben je niet voorbereid, het komt niet elke dag voor en 
wat moet je ermee want je hebt het nooit meegemaakt.  

Het is een wonder dat dit kan gebeuren. Het wonderbaarlijke heeft een effect of kan 
een overweldigende indruk maken. Je kunt verbijsterd staan, met de mond vol 
tanden. Daarom ook allereerst de woorden van de engel: wees niet bang, vrees niet. 
Je hoeft niet bang te zijn, er is geen reden voor. Het initiatief en de oproep ligt aan de 
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kant van de engel, de hemel stelt gerust. Op een menselijke wijze door te spreken. 
Door de taal aan te nemen van de mens. En als er gesproken wordt door de hemel 
dan kan de aarde terugspreken. Dan kan er een dialoog, een gesprek ontstaan. 
Wees niet bang, en dan komt de boodschap. Die is nog verbijsterender dan het 
eerste optreden van de engel. Je zult zwanger worden, wordt tegen Maria gezegd. 
Op zich niets vreemds, als het een voorspelling betreft in algemene zin. Maar die 
algemene zin, het is logisch dat een meisje een keer zwanger kan worden, is hier 
niet bedoeld. Het is specifiek: hier en nu en wel niet veel later.  

Maria werpt tegen, haar twijfel knaagt, hoe kan dat dan als ik geen man beken, geeft 
ze ten antwoord. De hemel zal voorzien, de Geest zal over je komen, de allerhoogste 
zal het bewerkstelligen. De hemel zal in je spreken en leven in je doen ontstaan. Je 
wordt draagster van hemels leven, een ark voor een nieuw verbond. Maria’s reactie 
is er een van aanvaarding, acceptatie, van toestemming. Niet in de trant van, laat 
maar gebeuren, we zullen wel zien. Want hierin klinkt nog altijd de ironie van de 
twijfel. Zij antwoordt met ‘uw wil geschiedde’, een soort Amen. Ik vertrouw me toe en 
ik vertrouw erop. Ze aanvaardt met heel haar hart, haar ziel en haar wezen. Ze wordt 
moeder van een onbekende vrucht, een hemelse vrucht.  

Het wonder van dit gebeuren en de reactie van Maria is er een van aanvaarding. Als 
het wonder geschiedt kunnen we twee dingen doen: onze ogen ervoor sluiten of 
leven alsof er niets heeft plaatsgevonden of aanvaarden, aanvaarden met heel ons 
wezen. Dat leert ons dit verhaal. Een bijzonder verhaal en een les in de omgang met 
wonderen. De aanvaarding ligt aan onze kant op het bordje. En daarmee is het zaad 
gezaaid van vertrouwen en van geloven. Hoe die waarheid die door de hemel is 
gezaaid uit zal pakken is van te voren niet helder, niet voor geprogrammeerd, maar 
alles wat hierna zal geschieden, het wordt in de aanvaarding als het ware als mee op 
genomen. En daarmee toevertrouwd aan de oorzaak, de schepper, de bron ervan. 
Dat is wat Meister Eckhart noemt: luisteren naar de melodie van de waarheid in je 
hart. Luisteren en laten spreken, laten zingen, laten gebeuren. Aanvaarden. Mooi 
toch. Zo is elke dag het wonder mogelijk. 

John Hacking 2016 

Bekering 

Als “de uiterlijke woestijnen zich in de wereld vermenigvuldigen, omdat de innerlijke 
woestijnen zo uitgestrekt zijn geworden,” vormt de ecologische crisis een oproep tot 
diepgaande innerlijke bekering. (Laudato Si’ - pag. 124) 

Vaak voel ik de drang om mijn ergernis te uiten. Als er op het speelveld van de 
politiek weer eens vals wordt gespeeld bijvoorbeeld, als een partij die zegt te staan 
voor vrijheid het parlement afkraakt als ‘nepparlament’ terwijl ze wel gebruik maakt 
van de (democratische) mogelijkheid haar ongenoegen te uiten in datzelfde 
parlement. Hoe kan een eenmanspartij (wat dus geen partij is) opkomen voor vrijheid 
als de deelnemers en jaknikkers in die partij tot ja-knikken gedwongen worden op 
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straffe van uitsluiting. Wie durft er op zo een partij te vertrouwen die het moet hebben 
van one-liners, anderen zwart maken, en vooral zondebokken zoeken voor de staat 
waarin het land verkeert. Haat zaaien in plaats van constructieve oplossingen 
bedenken, bevolkingsgroepen wegzetten (Polen, Marrokanen, Turken) als 
ongewenste vreemdelingen die crimineel gedrag vertonen of terreur onderschrijven 
vanuit Islamitische hoek. De Koran verbieden en de moskeeën, de asielzoekercentra 
sluiten en alle vreemdelingen het land uit en Nederland uit Europa, allemaal als 
partijprogramma, en dat allemaal omdat we een beschaving hebben die zich hiermee 
niet zou verdragen omdat we als samenleving staan in de Joods-Christelijke traditie.  

Wat is dit Joods-christelijk? Heeft iemand van die partij van vreemdelingenhaat wel 
eens de moeite genomen om zich te verdiepen in de bijbelse geschriften waar 
gezegd wordt dat de vreemdeling welkom is en dezelfde rechten geniet als de 
inwoner van het land? Heeft iemand van die partij wel eens gelezen hoe Jezus van 
Nazareth optrad en hoe open en gastvrij hij was voor de mensen die hij onderweg 
tegenkwam? Prat gaan op een traditie en dezelfde traditie met voeten treden is meer 
dan hypocrisie. Het is een leugen, het is vals en het is demagogisch. Het verdient het 
woord christelijk of Joods-christelijk absoluut niet. Christelijke partijen die met deze 
vorm van denken instemmen, met dit gedrag en dit politiek programma, mogen zich 
wel eens op hun uitgangspunten bezinnen.  

Paus Franciscus legt de vinger op de wonde in zijn encycliek Laudato Si’als hij stelt: 
De huidige toestand van de wereld "brengt een gevoel van onbestendigheid en 
onzekerheid voort, dat op zijn beurt vormen van collectief egoïsme begunstigt".  
Wanneer de mensen egocentrisch worden en hun geweten afsluiten, vergroten zij 
hun eigen hebzucht. Hoe leger het hart van een persoon is, des te meer behoefte 
heeft hij aan kopen, bezitten en consumeren. In die context lijkt het onmogelijk dat 
iemand het accepteert dat de werkelijkheid hem een grens stelt. Tegen deze horizon 
bestaat er evenmin een waarachtig algemeen welzijn. Wanneer dit mensentype in de 
samenleving dominant wordt, zullen alleen die normen worden gerespecteerd die 
niet ingaan tegen de eigen behoeften. Daarom vrezen wij niet alleen de mogelijkheid 
van verschrikkelijke klimatologische verschijnselen of grote natuurrampen, maar ook 
catastrofes die voortvloeien uit maatschappelijke crises, omdat de obsessie van een 
op consumptie gerichte levensstijl, vooral wanneer alleen maar weinigen die kunnen 
voeren, slechts geweld en onderlinge vernietiging teweeg zal brengen. (pag. 118) 

We leven in die wereld van crisis, angst, geweld en onzekerheid. Oorlog en 
aanslagen, vluchtelingenstromen en de verwoesting van de aarde, de bedreiging van 
het milieu, de klimaatveranderingen, het zijn evenzo veel factoren die het leven er 
niet makkelijker op maken. Toch is de paus niet alleen pessimistisch, hij stelt: En toch 
is niet alles verloren, omdat de mens, die in staat is zich tot het uiterste te verlagen, 
ook voor het goede kan kiezen en kan herleven, ondanks de  psychologische en 
maatschappelijke conditionering die hem wordt opgelegd. Hij is in staat eerlijk naar 
zichzelf te kijken, de eigen oververzadiging te onderkennen en nieuwe wegen naar 
ware vrijheid in te slaan. Er bestaan geen systemen die de openheid voor het goede, 
de waarheid en de schoonheid, en het vermogen hen gestalte te geven, volkomen te 
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niet kunnen te doen. Dit vermogen is immers door God in ons hart gelegd. leder 
mens in deze wereld vraag ik zijn eigen waardigheid niet te vergeten en niemand 
heeft het recht hem deze waardigheid te ontnemen. (pag. 118) 

De uiterlijke woestijnen van de wereld veelal veroorzaakt door innerlijke woestijnen 
hoeven niet het laatste woord te hebben en ons te dwingen tot cynisme, ironie, 
fatalisme en egoïsme. Maar de innerlijke woestijnen waarin velen verkeren doet hen 
grijpen naar tovermiddelen: vrijheid voor alles en voor iedereen, is dan het motto. Alle 
beperkingen aan de kant, alle vormen van dwang en repressie, weg ermee. Vaste 
waarheden, religieuze stelsels die eisen stellen, op de mesthoop ermee.  
Maar de hang naar absolute vrijheid is een illusie. Geen vrijheid zonder grenzen, 
geen vrijheid zonder beperkingen. De ander is per definitie de inperking van jouw 
individuele vrijheid. Paus Franciscus zegt: “Ook het  maatschappelijk milieu kent zijn 
wonden. Maar alle worden in wezen veroorzaakt door hetzelfde kwaad, namelijk door 
het idee dat er geen onbetwistbare waarheden bestaan die ons leven leiden, 
waardoor de menselijke vrijheid geen grenzen kent. Men vergeet dat “de mens niet 
alleen zichzelf makende vrijheid is. De mens schept zichzelf niet. Hij is geest en wil, 
maar hij is ook natuur.”(pag. 9-10) 
Omdat de mens deel uitmaakt van de natuur, een lichaam heeft dat zijn geest pas 
mogelijk maakt, zijn denken, zijn uitvindingen en zijn fouten, is de mens een wezen 
dat relatief is. Maar het ligt in de aard van de mens om zijn relativiteit te relativeren 
en te grijpen naar het hoogste en allerhoogste: namelijk absolute controle. Invloed, 
macht uitoefenen over de dingen, over de aarde, over de wereld en over de mensen. 
Wapens zijn hierbij de economie, de economische macht, de wetenschap en vooral 
het denken, gekenmerkt door eenzijdigheid en door een verlangen naar beheersing.  
De mensen die deze macht uitoefenen weten heel goed waar ze mee bezig zijn. Er is 
geen rijkdom zonder kennis hoe die rijkdom is verkregen en hoe ze kan worden 
behouden. Met werken wordt je niet rijk, met het werk van je handen wordt je nooit 
steenrijk, hoe vaak ook wordt verwezen naar de Amerikaanse droom: van 
krantenjongen tot miljonair. Om rijk te worden moeten er andere factoren meespelen 
en vaak is bedrog in het spel: lage lonen, uitbuiting, mensen laten consumeren ook al 
worden ze daar niet beter van.  

De mens als consument wordt een worst voorgehouden: hij wordt gelukkig als hij 
maar consumeert. Als hij meedoet in het geheel van ongekende groei en van 
ongekende exploitatie. Maar de wereld wordt er niet beter op en de mensen niet 
gelukkiger. Ontevredenheid is eerder het resultaat, afgunst en jaloezie. De armen 
willen ook wat de rijken hebben, de have-nots wagen de oversteek naar de rijke 
landen want ze willen mee profiteren en geef ze eens ongelijk. Het overheersende 
economische denken, alles bezien vanuit economische kaders, van het verlangen 
naar groei en naar meer en meer consumptie leidt niet tot een aards paradijs. Hoe 
graag de politici dit ook zouden willen.  

Paus Franciscus zegt hierover: De visie op de mens als consument, die door het 
raderwerk van de geglobaliseerde economie wordt begunstigd, neigt ertoe de 
culturen homogeen te maken en de immense culturele verscheidenheid te 
verzwakken, die een schat van de mensheid is. Beweren dat men alle moeilijkheden 
door uniforme normenstelsels of met technische ingrepen oplost, leidt daarom ertoe 
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dat de complexiteit van de lokale problemen, die om een actieve deelname van de 
bewoners vragen, wordt verwaarloosd. De nieuwe processen die worden ontwikkeld 
kunnen niet altijd worden geïntegreerd in modellen die van buitenaf warden bepaald, 
maar moeten uit de lokale cultuur zelf voortkomen. Zo moet, evenals het leven en de 
wereld dynamisch zijn, ook de zorg van de wereld flexibel en dynamisch zijn. Puur 
technische oplossingen dreigen te kijken naar symptomen, die niet de diepste 
problemen raken. Het is noodzakelijk zich het perspectief van de rechten van de 
volken en de culturen eigen te maken en zo te begrijpen dat de ontwikkeling van een 
maatschappelijke groepering een historisch proces binnen een culturele context 
veronderstelt en vraagt om een prominente rol van de lokale maatschappelijke 
actoren uitgaande van hun eigen cultuur. Evenmin kan men het begrip kwaliteit van 
leven opdringen, maar moet dit begrepen worden binnen de wereld van symbolen en 
gewoonten die aan iedere menselijke groepering eigen zijn. (pag. 87) 

Hij pleit dan ook ervoor om te Focussen op een andere levensstijl, hij pleit voor een 
radicale omkering. Een bekering is gevraagd. Welzijn van mensen moet voorop 
komen te staan, zodat iedereen tot zijn recht kan komen via arbeid, deelname aan de 
samenleving, de ervaring van een zinvol bestaan. Het consumeren van goederen 
alleen zal daar niet toe leiden. De paus hierover: Daar de markt ertoe neigt een 
dwangmatig consumptie-mechanisme te veroorzaken om zijn producten af te zetten, 
worden de mensen uiteindelijk meegezogen in een wervelwind van aankopen en 
overbodige uitgaven.  
Obsessief consumentisme is een subjectieve weerspiegeling van een" technisch-
economisch paradigma. Er gebeurt wat Romano"Guardini al signaleerde: de mens 
"accepteert de gewone objecten en gebruikelijke" vormen van leven, zoals zij worden 
opgelegd door rationele plannen en massaproducten en hij doet dit in het algemeen 
met de indruk dat dit alles redelijk en juist is".'« Dit paradigma doet allen geloven dat 
zij vrij zijn, zolang zij een vermeende consumptievrijheid hebben, terwijl in 
werkelijkheid een minderheid, die de economische en financiële macht heeft, de 
vrijheid bezit. In deze verwarring heeft de postmoderne mensheid geen zelfkennis 
die haar richting kan geven, en men beleeft dit gebrek aan identiteit met angst. Wij 
hebben teveel middelen voor armzalige en doeleinden. (pag. 117) (zie ook: 
R.Guardini, Das Ende der Neuzeit, Würzburg 1965, 66-67.) 

De partij van de vreemdelingenhaat houdt ons de vrijheid van de consument voor: 
niet meer en niet minder. Alles voor onszelf, niks willen delen, alle vreemden buiten 
de deur houden. Het is van ons, van ons, van ons. Het klinkt mij in de oren als een 
ontevreden kind dat niets van zijn snoepgoed wil afgeven. Alles alleen opeten, alles 
alleen consumeren, alles alleen voor zichzelf behouden. Maar in welke wereld leven 
we? Zijn we alleen op de wereld, een klein landje in een vijandige omgeving 
(Europa). Hoe illusoir zijn de oplossingen die deze groep van vijanddenkers ons 
voorhouden. Hoe vredelievend zijn ze dat de leider zelfs elke dag moet worden 
beschermd op kosten van de belastingbetaler? Ik noem dat een gesubsidieerde 
haatzaaier. Een democratie onwaardig. En dat er velen op hem zullen stemmen doet 
niets af aan het inhumane karakter van zijn uitspraken en zijn plannen. Domheid kent 
nu eenmaal geen maat. Helaas.  
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Paus Franciscus heeft vanuit zijn traditie gestoeld op de bijbel en de ervaring van 
christenen in de loop der eeuwen een andere kijk op de wereld. Die kijk is positief en 
roept op tot nederigheid. Hij pleit voor omkeer, bezinning en bekering tot een 
handelen dat oog heeft voor de medemens, dat paal en perk stelt aan uitbuiting en 
aan geweld. Ook ten aanzien van de aarde zelf. Ik citeer graag zijn woorden want ik 
kan daar van harte mee instemmen: Het is onze nederige overtuiging dat het 
goddelijke en het menselijke elkaar ontmoeten in het kleinste detail van het naadloze 
kleed van Gods schepping, zelfs in het laatste korreltje stof van onze planeet. (pag. 
11) 

John Hacking 2016 

Bron: Laudato Si’. Encycliek van paus Franciscus over de zorg voor het 
gemeenschappelijke huis, 2015 

Een nieuw zelf-verstaan als christen met een nieuwe missie 

“High Touch” als uitgangspunt 

Christen zijn in deze wereld blijft een uitdaging. Het is uitdagend omdat de kern van 
de christelijke boodschap in een moderne veelal geseculariseerde westerse wereld 
vol mogelijkheden niet vanzelfsprekend is. Werkzaam binnen een christelijke kerk 
brengt dat de opgave mee om deze boodschap telkens weer te actualiseren en te 
vertalen naar de huidige tijd en de huidige mens. Die kern zou je vanuit het pastorale 
werk kunnen vertalen met ‘bondgenoot willen zijn van mensen die gericht zijn op 
God’. Je kunt op vele manieren gericht zijn op God. En misschien is elk mens wel 
een ‘weg naar God.’ Veralgemeniseringen en abstracties in deze helpen je dus niet 
veel verder. Kern van de christelijke boodschap zou je heel kort door de bocht 
kunnen samenvatten met ‘dat in de persoon van Jezus van Nazareth God mensen 
heel dichtbij is gekomen: God onder ons.’ Maar ook hier geldt weer, net zoals voor 
alle andere verhalen uit de bijbel en de overlevering, het is al een tijd geleden en die 
tijdsafstand moet telkens weer worden overbrugd opdat de boodschap levend blijft 
en net zo fris als in het begin. Dat is geen makkelijke opgave. Mensen die dat 
letterlijk voorleven door bij mensen te zijn die hen nodig hebben, laten dit in concreet 
zien. Soms zelfs zonder dat het woord God valt!   

In een (westerse) wereld waar nog steeds vele zoekende zijn kan de metafoor van 
de kerk als herberg helpen om mensen een plek te bieden waar ze kunnen uitrusten 
en waar ze op adem kunnen komen tijdens hun reis door het leven. Een andere 
metafoor kan het ‘stadsklooster’ zijn, kerk als een plek om in de traditie van de 
kloosters, zich te bezinnen en zich te wijden aan werk in combinatie met gebed, 
reflectie en studie. De traditie laat vele voorbeelden en mogelijkheden zien. Een kerk 
die afgesloten is en altijd dicht kan die functie natuurlijk nooit vervullen.  
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Herberg en klooster beschrijven vooral een plaats, een plek, een ruimte. Maar een 
ruimte kan niet zonder een houding die ertoe bijdraagt de ervaren 
geloofswerkelijkheid te delen en uit te dragen. In het gedrag van de christen die 
getuigt van zijn geloof en die zijn ervaren geloof wil uitdragen gaat relatie voor 
prestatie. Of in de woorden van de theoloog Samuel Wells ‘being with’ in plaats van 
‘working for’. In het spoor van Jezus, die bij mensen was en vanuit die situatie 
mensen kon helpen, omdat hij fundamenteel op hen en hun noden betrokken was, 
kunnen ook wij pogen om meer en meer bij mensen te zijn. Dat is bondgenootschap. 
Samen verbonden en gericht op dezelfde God die voor ieder van ons een 
persoonlijke invulling kan krijgen. Een God met ons die met ieder van ons op een 
bijzondere wijze omgaat, zelfs in een ervaren periode van Godsverduistering. (Dat is 
bijvoorbeeld een tijd dat men niets van deze God kan ervaren.)  

Relatie in plaats van prestatie hoeft prestatie niet uit te sluiten maar daar gaat het in 
eerste instantie niet om. Ook niet om het oplossen van problemen. Ook niet om de 
rationaliteit te bevorderen opdat problemen geanalyseerd en opgelost kunnen 
worden. De drang naar beheersing is vreemd aan het streven naar relatie want dan 
laat je de partij waarmee je in relatie bent niet tot zijn of haar recht komen. Willen 
beheersen, willen in de handhouden, elke vorm van manipulatie is een gebrek aan 
vertrouwen. Je kunt natuurlijk wel zelf je nek uitsteken en stappen zetten op de weg 
van Jezus maar anderen hiertoe dwingen of willen aanzetten is een ijdel streven. Het 
moet van binnenuit komen, vanuit een eigen ervaren en gevoelde overtuiging om 
Jezus te willen volgen op zijn weg.  

De theoloog Hanspeter Nüesch pleit voor “high touch” als antwoord op “high tech” als 
hij de contouren schetst van een christelijke contrastmaatschappij. In dat contrast 
met de hedendaagse maatschappelijke heersende tendensen wordt de nadruk 
gelegd op eenheid en verzoening in het omgaan met elkaar, op waarden met 
eeuwigheidskarakter om zich op te oriënteren, op een levensstijl die tot synthese 
leidt en uiteindelijk tot de aanbidding van God. God aanbidden en niet de mammon is 
geen makkelijke weg maar het kan je behoeden voor valse goden die naar de dood 
leiden. Nüesch noemt vreugde in plaats van depressie of vluchten in drugs. 
Zekerheid en gelaten in plaats van angst en onzekerheid, goddelijke creativiteit in 
plaats van massaficatie en uniformiteit en tenslotte licht en warmte in plaats van 
duisternis en koude. God aanbidden – dat wil zeggen kunnen onderscheiden wat 
waardevol is en wat niet, ook in je eigen leven, kan dus een begaanbare weg zijn die 
ondanks de weg door de woestijn soms, vol van belofte is.  

Leven met het oog op synthese en samenhang kan je behoeden voor fragmentatie 
en desintegratie. Solidariteit met elkaar en verantwoordelijkheid nemen voor elkaar 
staat centraal. Eerder tevreden zijn in plaats van voortdurend meer en meer willen 
hebben en meer willen zijn kan je verder helpen op deze weg. Kijk naar de grenzen 
van je leven en van je mogelijkheden en wees realistisch. Bescheidenheid, 
deemoed, discipline (zelfbeheersing), het zijn houdingen die je verder kunnen 
brengen.  
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Eeuwige waarden schijnen sinds de einde van de betekenis van de ‘grote verhalen’ 
illusoir te zijn geworden maar wat is er voor in de plaats gekomen? Een almachtige 
mens, autonoom tot in de kern, van de wieg tot het graf? En dan? De dood werpt ons 
terug op het feit dat autonomie absoluut opgevat, een leugen is. De aanwezigheid 
van de ander, de andere mens, leert ons dat heteronomie de norm is en leven alsof 
er geen anderen bestaan is een eenzaam gebeuren met fatale gevolgen. (Hoe zou 
een kind kunnen overleven zonder zijn ouders?) Cynisme en hopeloosheid zijn de 
vruchten van een teleurgesteld idealisme, een uitgeput streven naar genot dat altijd 
eindig is, nadruk op het hier en nu alsof de hemel binnen handbereik is. De ervaring 
van God kan een ervaring zijn van zinvolheid die je leven kan dragen en die hoop en 
perspectief geeft. Duurzaam is het sleutelwoord. Het duurt voort en is morgen niet 
voorbij. 

Werken aan verzoening en eenheid om de grote verschillen tussen mensen te leren 
overbruggen is meer dan eens nodig in een wereld waarin het individu wordt 
opgehemeld als de hoogste waarde. Maar individuen zonder verband zijn kwetsbaar 
en gevoelig voor manipulatie door leiders die daar misbruik van maken. De massa is 
altijd anoniem. Mensen worden in de massa gezien als vervangbaar. In de oorlog als 
kanonnenvlees. Eenheid gaat over alle generaties en over alle mensen. Niet alleen 
de jeugd, het ego, een volk, het individu, een cultuur. Globalisering wil zeggen dat wij 
samen op deze aarde leven en samen verantwoordelijk zijn voor elkaar want elk 
handelen heeft globale gevolgen.  

Als relatie voor prestatie gaat, verantwoordelijkheid en solidariteit voor egoïsme en 
narcisme, dan zijn eeuwige waarden binnen handbereik. Namelijk liefde, 
gerechtigheid, vrede, de kwaliteit van leven van elk individu, de waardigheid van elk 
individu, elke mens. En in het kielzog daarvan het natuurlijk milieu, de dieren- en 
plantenwereld, de aarde die wij samen bewonen. Dat heet in de bijbel op weg zijn 
naar het Rijk van God. Niet straks na je dood in de ‘hemel’ maar hier en nu samen 
met elkaar. Stapje voor stapje. Het enige dat je hoeft te doen is kiezen voor relatie en 
daar consequent in te zijn, de rest volgt dan vanzelf. 

John Hacking  2016 

Olie op het vuur 

“Geloof is niet zozeer iets doen, maar allereerst iets ontvangen. Bijbels gesproken 
begint geloof met het inzicht redding nodig te hebben. Dit betekent dat het eigen 
leven gezien wordt als afhankelijk van anderen, als ruimte om iets te krijgen van 
anderen en zo iets te ontvangen van God.” 

Uit: ERIK BORGMAN, Waar blijft de kerk? Gedachten over opbouw in tijden van 
afbraak, Baarn, Adveniat 2015 
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Onze samenleving is er een van manipulatie en beheersing. Controle hebben over 
staat centraal. Ons taalgebruik, of dat nu in het bedrijfsleven is, de productieketens, 
de zorg, het onderwijs of de religieuze instellingen, wordt erdoor gekleurd. Plannen 
moeten worden opgesteld, gevisualiseerd, ‘uitgerold’ (wat dit dan ook moge 
betekenen), geconcretiseerd in daden, acties, projecten, etc. etc. De wereld en de 
maatschappij en alles wat zich daarin aandient wordt beschreven en beschouwd als 
probleem, als casus, als zaak die ingekaderd, geproblematiseerd, gestructureerd en 
vervolgens opgelost moet worden. Alsof wij ter wereld zijn gekomen om alles wat in 
ons straatje terecht komt op te lossen, zodat we niet meer erdoor gekweld worden. In 
de ogen van Jheronimus Bosch is dat laatste eigenlijk een verbeelding van de 
dagelijkse hel: door alles als een probleem te beschouwen tobben we en jakkeren 
we ons af en voor we het weten is het einde daar en blijkt dat we de verkeerde weg 
hebben gekozen. Als beloning komen we dan echt in de Bosschiaanse hel terecht! 
We hebben ons hele leven, stro, hooi nagejaagd, net zo waardeloos en net zo ijdel 
als de wind.  

Maar hoe dan hoe zitten we wel midden in die wereld van controle en beheersing, 
van denken in problemen en oplossingen. Is er nog een vrije ruimte, een plek waar je 
vrij bent van dit mechanisme, dit helleverschijnsel? Want alles willen beheersen is 
niet alleen hybris, de regelrechte weg naar de hel, het is al de hel zelf op aarde en 
wee hen die met blinde ogen zijn leven hierop afstemt. Ook de kerk lijdt aan dit 
euvel, en de kerk dat zijn de kerkmensen en allen die tot die kerk behoren of die zich 
ertoe rekenen. Erik Borgman sprak op de bijeenkomst van pastoraal werkers op de 
jaarlijkse dag van de Vereniging voor Pastorale werkers hierover en hij deed dat met 
enkele stellingen uit zijn boek “Waar blijft de kerk”. Een inspirerend verhaal over hoe 
wij naar onszelf kijken en wat we dan zien en wat we over het hoofd zien. Hij 
schildert de werkelijkheid van een kerk die in een impasse verkeert. Velen verlaten 
de kerk en hebben haar verlaten, er is krimp en denken aan groei is illusoir. De kerk 
is een minderheid in de samenleving. Ze doet niet meer echt mee. En de 
kerkmensen berusten of storten zich vol energie op nieuwe initiatieven om het tij te 
keren, maar veel energie gaat verloren en daardoor groeit de teleurstelling. Borgman 
is echter niet pessimistisch: Die impasse kan ons de ogen openen voor de 
werkelijkheid die zich dan vervolgens aandient. We staan met lege handen en dat is 
niet verkeerd. De valkuil bestaat er net in te doen alsof het een beheersbaar 
probleem is, zo te handelen dat we weer populair worden, of te doen alsof we ons 
product beter aan de man/vrouw moeten brengen. Dan wordt kerk-zijn iets voor de 
marketing mensen, de reclamejongens en meisjes, de managers en plannenmakers 
die zichzelf verkopen als visionair en hun plan als visie.  

Met lege handen staan, het ook niet (meer) weten, is een goed uitgangspunt om te 
leren van de impasse. Borgman stelt dat er iets tegen ons wordt gezegd door deze 
impasse en het is de kunst om dat op te merken. Wat betekent het. Kunnen we 
daarin dingen zien, ervaren die ons wel aantrekken en ons erdoor heen trekken? 
Geloven is niet het uitrollen van een programma, aldus Borgman, maar uiteindelijk 
leven van wat je mag ontvangen, geschenk, genade. Geloven is niet afhankelijk van 
applaus, van succes, van toejuiching en Face-book-likes. Geloven gaat tegen de 
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feiten in en tegen alle maatschappelijke tendensen waarin controle en beheersing 
centraal staan. Het is geen “Macher-Ideologie”, en ideologie van de maakbare en 
beheersbare samenleving. Je zit zelf niet aan de knoppen. Maar kunnen we dat nog, 
vraag Borgman, zo leven en handelen dat we mogen en kunnen ontvangen, open 
staan voor wat zich aandient, en voor wat we ten diepste van binnen zijn en willen 
zijn? De kerk is teken en is instrument. Het teken is het eerste, de kerk als teken van 
een wereld die haaks staat op de bekende wereld van het geld en de macht. De kerk 
is teken van het feit dat God niemand laat vallen en dat God ons nooit alleen laat. 
God is er altijd en overal. Maar staan we hiervoor open, durven we dat te zien in ons 
leven? Ons eraan toevertrouwen? Eerst moet je ontvangen, dan kun je pas geven. 
De kerk is pas in tweede instantie instrument vanuit de gaven die ze mag ontvangen. 
Borgman zegt dat de wereld al gered is, wij hoeven haar daarom niet meer te 
redden, we hoeven niet succesvol in de ogen van de wereld te worden of te zijn. Het 
redden van een mens is hetzelfde als het redden van een hele wereld, maar durven 
we dat nog te onderschrijven en leven we hiernaar? De kerk is gemeenschap – zich 
zo tonen in  wat ze doet, op velerlei terrein, is gemeenschap bevestigen. Het gaat 
niet om kwantiteit, niet om aantallen, niet om succes en slagen. Het is intrinsiek goed 
wat we doen als we het in de Geest van Jezus doen.  

Borgman daagt ons uit om vanuit dit laatste eens goed naar onszelf te kijken. Wat 
betekent dat voor onze visie op ons zelfverstaan? Wat betekent dat voor wat we niet 
meer doen (om welke reden dan ook) en durven we op te houden met iets dat we 
doen als er niets meer ontvangen wordt? Durven we radicaal, dat is tot in de wortel, 
besluiten te nemen? Over wegen die doodlopend zijn, een aporie? Elke gelovige zal 
kunnen bevestigen of hij of zij inspiratie ontvangt in een viering, een daad van 
naastenliefde, een taak die hij of zij vervult. Ontbreekt die geest, die vurige geest, 
waartoe en waarvoor ben je dan bezig? Als onze daden geen olie zijn op het vuur 
van de Heilige Geest leiden ze tot niets en zijn ze aan een vroegtijdige dood 
overgeleverd. De dood in de pot. Net zo dood als de plannen en de visies op papier 
die ‘uitgerold’ moeten worden door overijverige kerkelijke ambtenaren. Ik noem dat 
slaven van het papier, slaven van het decreet, onvrije mensen die misschien wel 
verlangen naar de Geest maar die zijn vergeten dat de Geest allereerst in hun 
binnenste moet opgloeien. Hoe dat kan? Door te investeren in jezelf: wachten, 
leegte, overgave, de diepte in door gebed, lezen in de Schrift of in een gids die de 
weg heeft gewezen zoals de mystici (hun boeken met inspirerende teksten), en last 
but not least in de concrete daden ten behoeve van het heil van je medemensen. 
Olie, volop te krijgen, nu het vuur nog, in je binnenste, en in de wereld, om deze in 
vuur en vlam te zetten. Wie durft? 

John Hacking 2016 

Overpeinzing over God 

“We mogen meer van God verwachten dan het herstel van wat verloren is gegaan. 
Met de vervulling van onze diepste dromen? Maar onze dromen zijn niet diep 
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genoeg, omdat het ons nooit zal lukken God geheel te kennen. Met het niets, omdat 
er niets is dat dichter bij het alles staat? Doch God blijft niet rusten in de paradox, hij 
overstijgt die zonder de schoonheid ervan te doorbreken.  
De Verrijzenis brengt ons voorbij alles. Daarom gaat ze nooit voorbij. God is 
Verrijzenis.” 

Rik Torfs – Titus Brandsma-lezing op 17 juni 2016 te Nijmegen 

God is verrijzenis. Dat zijn woorden die blijven haken en die aanzetten tot herkauwen 
zoals een koe het gras door verschillende magen laat gaan om het tenslotte als melk 
op te slaan. Wij zien het gras en drinken de melk. Alles wat zich daartussen afspeelt 
is aan het oog onttrokken. Met ons leven is het net omgekeerd: we worden in deze 
wereld geworpen en we doorgaan een aantal transformaties totdat ons lichaam ons 
in de steek laat en we sterven. Geboorte en dood ontrekken zich aan ons oog en aan 
onze geest. Van de fases daartussen hebben we een beperkte herinnering.  

God is verrijzenis. Dat kan zin geven aan mijn leven omdat de belofte klinkt dat de 
dood niet het einde hoeft te zijn van mijn bestaan. De Franse filosoof François Cheng 
vraagt zich in dit licht af waarom het universum bestaat en waarom wij bestaan? Wij 
kunnen namelijk in het universum verdwijnen zonder één enkel spoor achter te laten. 
De dood is een mysterie omdat we leven en het leven is een mysterie omdat we zelf 
niet de bron ervan zijn. Wij zitten er tussen ingeklemd. Cheng zegt: Le Rien signifie 
le Tout (vrij vertaald: niets betekent alles). Dat is een paradoxale manier van spreken 
die dicht in de buurt komt van wat Torfs boven zegt in het citaat. God kunnen wij niet 
kennen en toch zetten wij alle hoop op hem.  

God is verrijzenis. Wie zijn wij dat wij een dergelijke God, op z’n Duits gezegd 
“beanspruchen”? Een God die ons niet laat stikken, niet laat verkommeren, niet laat 
wegkwijnen in de groeve van de dood? Het stellen van dit soort vragen is meer dan 
een willen weten. Meer dan een zoeken naar zekerheid. Een andere filosoof, Martin 
Heidegger, zegt dat in dit willen een vastberadenheid schuilgaat. Een met vaste 
beradenheid willen onthullen van ons bestaan tegen de achtergrond van het zijn als 
zodanig, een begrip dat noodzakelijk abstract blijft omdat het aan alles vooraf gaat. 
Heidegger zegt dat weten betekent: “in de waarheid kunnen staan; het hebben van 
louter kennis, hoe omvangrijk ook, is nog geen weten. Weten betekent kunnen leren, 
en wetend alleen is hij die inziet dat hij telkens opnieuw moet leren en die op grond 
van dit inzicht zich vooral daarin heeft geoefend, dat hij steeds kan leren. Dat laatste 
is heel wat moeilijker dan kennis bezitten.”En “kunnen leren stelt het kunnen vragen 
voorop.” 

Als wij deze vragen durven stellen en op zoek gaan naar een antwoord, via de weg 
van het vragen naar God, komen we vanzelf op het spoor van de mens, wie ben ik, 
waar kom ik vandaan, waar ga ik naartoe, wat is de zin van mijn bestaan, en hoe 
doen we het samen in deze wereld, als mensen met elkaar? Of met andere woorden 
wat is de waarheid in mijn leven, wat is de waarheid van mijn leven. Deze waarheid 
is volgens mij géén dode letter, deze, mijn waarheid is gedifferentieerd en deze 
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waarheid is persoonlijk want anders betekent ze niets voor mijn persoonlijke 
existentie. Deze waarheid is daarom ook intersubjectief want ik kan haar delen en 
daarmee kan ze aan andere existenties raken. Deze waarheid grenst voor mij aan 
het wonder en roept bij mij verwondering op. Ze heeft voor mij heuristische waarde 
omdat ze als mijn waarheid significant (betekenisvol) is en ze significeert, dat wil 
zeggen dat ze mij en mijn leven betekenis geeft die zich verder kan verdiepen en 
transformeren. Ook Francois Cheng stelt dat onze persoonlijke waarheid niet bestaat 
in gelijkschakeling (nivellering) en verdwijning van verschillen, maar in de 
transmutatie en de transfiguratie. Transformatie, transmutatie, transfiguratie, door de 
vormen heen, in de vormen veranderend’, wisselend van vorm, van figuur, ziehier 
een heel korte samenvatting van ons leven en misschien wel van een belofte voor 
verrijzenis.  

God is verrijzenis. Wij zijn een moment in de eeuwigheid, wij zijn een moment van 
(zijn) eeuwigheid. Als leven trans-formatie is, door de vormen heen, is de dood dat 
ook als grens van het leven. “Ewigkeit im Augenblick”, schreef Franz Rosenzweig. In 
de blik van de ogen, in het ogenblik. Misschien is de dood wel het einde van alle 
transformaties maar dat hoeft een transfiguratie niet uit te sluiten. In ons taalspel 
krijgen we al een vermoeden en in het begrip ziel proberen we dat vermoeden 
gestalte te geven in een werkelijkheid. God die de zielen laat voortbestaan. Ik denk 
daarom wel eens dat waarheid, mijn waarheid, heel dichtbij ligt, bijna op onze huid 
en onze tong aanraakbaar, in de taal die we spreken, opgesloten; wij hoeven haar 
alleen maar te bevrijden. Dat doen we door goed te kijken, te luisteren, te ervaren 
hoe deze waarheid klinkt in de het harnas van de woorden. Als we de geharnaste 
oordelen even achter ons laten, de vanzelfsprekendheden opnieuw tegen het licht 
houden en proberen te ervaren wat er nu eigenlijk wordt gezegd. En waar het ons 
hart, onze ziel binnenkomt en ons kan raken.  

God is verrijzenis. Geloven, zo vermoed ik is vooral een aanvaarden en dat vereist 
een vaardigheid. Aanvaarden van een waarheid die dicht bij je staat. Aanvaarden en 
er mee gaan varen in dit leven. Een waarheid als metgezel. Een waarheid als 
kompas, richtingwijzer, een vast beraden willen leren en opnieuw weer leren. Telkens 
opnieuw, telkens weer open voor het nieuwe. Als de dood een deur is, ligt een 
toekomst voor ons open. Als de dood, hoewel het einde van dit leven in 
transformaties, een mogelijkheid biedt tot transfiguratie, is God letterlijk verrijzenis. 
Mijn, jouw, onze verrijzenis. Is verrijzenis liefde? Is het vlees of beter ziel geworden 
liefde van God? Liefde sterk als de dood zoals het lied der liederen zo mooi zingt?  

God is  verrijzenis. Het is de melk die wij kunnen drinken, het voedsel dat ons in 
leven houdt, land van melk en van honing ons beloofd. Als ons leven een woestijn is, 
wacht ons dat land. Als ons leven een groene weide is, is er een Heer die over ons 
waakt. Als ons leven samen met de dood een eenheid vormt, is ons geloof en 
aanvaarden geen illusie, geen droom, geen utopie. De onbekende bekende, de 
zichtbare onzichtbare gaat met ons mee want wij komen uit hem voort. Wij zijn deel 
van zijn werken, wij zijn als kinderen in dit universum wonder uit zijn hand. 
Aanvaarden van deze wonderbaarlijkheid die wij zelf zijn, aan-vaarden is ontdekken 
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waarin we geaard zijn, want onze aard is, onze aard aanvaren, als een kade in een 
vreemd land, een land van melk en honing, een toekomst die telkens open gaat bij 
elke nieuwe vraag, bij elk nieuw leren. Niet om het eigen gelijk gaat het hier, want het 
gelijk is een lijk, een dode, een niet meer sprekende ervaring. Maar om het wonder 
en de verwondering, als het begin van Gods ervaring.  Zo verrijzen we uit de starheid 
van de dood, ze staan we op uit de eindigheid van dit leven. Misschien voorgoed. 

John Hacking 2016 

Theologeninkt 

In de middeleeuwse universiteit waren vier studierichtingen belangrijk: theologie, 
filosofie als dienstmaagd van de theologie opdat de theologen ook goed en logisch 
leerden argumenteren, rechten (o.a. om alle verdragen, rechten en plichten goed te 
omschrijven) en medicijnen (voor de studie naar de gezondheid en de genezing van 
ziektes). Bij het ontstaan van de moderne wetenschap raakten filosofie en theologie 
in het verdomhoekje. Want als de norm objectieve voor iedereen controleerbare 
kennis wordt, waarheid gebaseerd op een herhaling van testresultaten op basis van 
theorievorming, dan vallen de argumenten van filosofen en theologen en hun 
waarheidsclaim al snel buiten de boot want dat is subjectiviteit van het zuiverste 
water. Filosofische systemen in de trant van Hegel zijn interessant vanwege hun 
wijze van formuleren en hun kijk op de werkelijkheid maar worden door exacte 
wetenschappers nauwelijks nog serieus genomen. Hetzelfde geldt voor de 
gedachten van Martin Heidegger die al helemaal als duister, ondoorgrondelijk wordt 
ervaren. De helderheid waarmee een Kant nog zijn stellingen formuleerde lijkt hier 
helemaal verdwenen te zijn. Theologen die teksten schrijven over God vallen al 
helemaal buiten het discours omdat God een onbekende en onbewijsbare grootheid 
is waar men niets mee aan kan vangen. Toch bedriegt de schijn. De waarheid van de 
exacte wetenschapper is er slechts een. Een onder velen want er zijn meer 
waarheden onder de zon. Welke wetenschapper heeft ooit een afdoend antwoord 
weten te formuleren op de vraag naar zin, op het bestaan van lijden en dood, het 
ontstaan van het leven, de vraag ook hoe te leven en waarvoor? Dat is een terrein 
dat buiten het blikveld van de exacte wetenschapper valt en als deze zelf door 
omstandigheden getroffen bijvoorbeeld ook ziek wordt, kanker krijgt, dan komen die 
vragen met alle kracht op zijn bordje te liggen. Alleen vanuit zijn wetenschap kan hij 
er dan helemaal niets mee.  

Menswetenschappen die zich spiegelen aan de waarheidsclaim en de methoden van 
de exacte wetenschappen lonken naar deze vorm van zekerheid maar zullen er nooit 
in slagen hun bevindingen met dezelfde waarschijnlijkheid te presenteren hoe sterk 
ze ook hun best doen en hoeveel statistische methodes ze ook inzetten. Ik denk dat 
dit streven uiteindelijk ook heilloos is omdat het een illusie najaagt. De mens valt niet 
samen met materie. Is dus ook niet te onderzoeken als pure materie. 
Menswetenschappen zouden zich eerder moeten spiegelen aan theologie en filosofie 
omdat in deze disciplines serieus wordt ingegaan op de existentie, op ons bestaan 
als mens op deze wereld. En op het existentiële niveau is er niet zoveel zekerheid of 

!  175



waarschijnlijkheid. De dood is een grens - die voor allen geldt, maar de persoonlijke 
individuele dood blijft een vorm van verassing, ook al wordt hij verwacht. De vraag 
naar zin en de omgang met het lijden en de dood is nooit afdoende beantwoord en 
zal telkens opnieuw opduiken want elk individu, elk subject krijgt ermee te maken. Op 
dit terrein is er geen algemene waarheid. En er zijn ook geen algemene regels hoe 
hiermee om te gaan. Alles wat in de theologie en filosofie hierover bij elkaar is 
gebracht blijft uiteindelijk een vorm van proberen en van stamelen. Hoe wordt je 
gelukkig in je leven?  

Filosofen hebben wat gedachten bij elkaar gezet maar uiteindelijk zal je zelf je eigen 
weg moeten bewandelen en of dat uitmondt in geluk is maar helemaal de vraag, 
zeker als niet helder is wat geluk precies is. Naast het taalprobleem en de definities, 
waar hebben we het eigenlijk over, naast de communicatie die niet altijd optimaal is 
tussen mensen, naast de verschillen in betekenis en betekenistoekenning (elke 
cultuur heeft eigen mores, elk tijdperk een andere benadering soms), is het het 
probleem van onze menselijke eindigheid. Een eindigheid die ons ook kortzichtig 
maakt, en wel letterlijk, omdat we soms vaak niet verder kunnen kijken dan een 
mensenleven lang. Kijk naar ons klimaat en de wens om aan klimaatbeheersing te 
doen om vooral het CO2 probleem en de daaraan gekoppelde opwarming van de 
aarde te beheersen. We overzien slechts een korte periode, en over de tijd dat er 
niet echt gemeten werd hebben we niet zoveel data. Voorspellingen zijn dus moeilijk 
te doen en de complexe situatie, omdat er veel actoren zijn, maakt het extra moeilijk. 
We behandelen onze bossen alsof het mensen zijn want een boom van meer dan 
800 jaar oud is zeldzaam. Zo lang kunnen we niet wachten op ons hout en als de 
boom 80 is gaat hij voor de bijl om plaats te maken voor andere, jongere bomen. Zo 
leggen wij onze menselijke maat op aan het bos maar vergeten dat bossen andere 
maten kennen en prefereren.  

Op Arte was deze week een documentaire over de Maya stad Naachtun (Massul) 
een van de laatst ontdekte grote steden die nu onderzocht wordt. De jungle heeft de 
stad van honderden hectaren bedekt. Archeologen worstelen nog steeds met de 
vraag waarom de stad werd verlaten. Misschien heeft ook het klimaat een handje 
geholpen. Wat mij opviel aan de bomen die op de tempelmuren waren gegroeid dat 
deze geen reusachtige omvang hadden, ze waren zeker geen honderden jaren oud 
zoals in een donker oerbos. Maar misschien gelden in de jungle van Midden Amerika 
andere wetmatigheden. Het bos was eerder licht en open. Deze Maya stad laat goed 
zien hoe relatief beschavingen zijn en ondanks hun ouderdom toch kunnen 
verdwijnen als sneeuw voor de zon, zo lijkt het. Maar dan kijken we weer met 
westerse ogen vanuit ons perspectief. We moeten op basis van bodemonderzoek en 
archeologie conclusies trekken en vaak zitten we er naast zo vermoed ik omdat veel 
onbekend zal blijven.  

Onze moderne wetenschap heeft tot de moderne techniek geleid maar ook deze zal 
niet in staat zijn het klimaat te beheersen zoals wij zouden willen. Stel dat de rotatie 
van de as van de aarde minimaal gaat verschillen, dan heeft dat al grote gevolgen 
voor het klimaat op aarde. Volgens onderzoek is deze omwenteling om de eigen as 
in de loop van het bestaan van de aarde vaker veranderd. Alleen we waren er niet bij 
en moeten het doen met afleidingen op basis van theoretisch onderzoek. 
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Schommelingen in de stand van de aardas kunnen wij niet beïnvloeden maar de 
gevolgen zouden voor ons mensen en onze samenleving extreem kunnen uitpakken. 
Ook hierin tast de wetenschap nog in het donker. De toekomst is ongewis. Een 
nieuwe ijstijd, het zou zo maar kunnen. 

Zo blijven er nog heel wat thema’s en terreinen onderbelicht en dat zal in de naaste 
toekomst zeker niet veranderen. Daarom is het goed dat filosofen en theologen hand 
in hand optrekken om heel wat illusies die misschien veroorzaakt worden door het 
succes van het technisch denken, met name dat veel kan worden gemanipuleerd, 
door te prikken als wishful thinking. Een einde aan de dood, vergeet het maar. 
Voorlopig. Misschien in een totaal andere vorm zouden we kunnen blijven 
voortbestaan, maar dat is nog niet uitgevonden. Een einde aan de wereld, dat komt 
er zeker aan, maar dan in een verre toekomst. Over blijft de vraag: waarom, 
waarvoor en hoe leef ik? Waar vind ik zin en hoe geef ik zin aan mijn leven samen 
met anderen? Er is dus nog werk genoeg om deze vragen steeds weer opnieuw 
samen te verkennen.  

John Hacking 2016 

Wandelen met je God 

‘Waarmee zal ik de ENE tegentreden,  
mij krommen voor God in den hoge?-  
moet ik hem tegentreden met opgangsgaven,  
met stierkalveren van een jaar?- 

heeft de ENE behagen in duizenden rammen,  
in tienduizenden beken olie?-  
moet ik mijn eersteling geven  
voor een misstap van mij,  
de vrucht van mijn schoot  
voor de zonde van mijn ziel?’ 

Hij heeft je gemeld, –rode– mens,  
wat goed is,-  
en wat vraagt de ENE  
anders van je  
dan recht doen, vriendschap liefhebben  
en naarstig wandelen met je God?  

Micha 6,6-8 (Naardense Bijbel) 

 
De algemeenheid = (vaker) een leugen. En de religieuze algemeenheid is soms een 
schande. Ze is leugenachtig en schandalig als ze een waarheid lijkt te verkondigen 
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die niet waar is. De God van Abraham, de God van Izaak en de God van Jakob. Drie 
keer God en drie keer een andere persoon. Drie keer wordt over God gesproken 
maar drie keer bepaalt door de persoonsnaam die erop volgt.  Kunnen we dan over 
een algemene God spreken? En weten we dan waar we het over hebben? 
Theologen en kerkelijke ambtenaren zullen dit waarschijnlijk willen bevestigen want 
theologie en kerkleer zijn op deze algemeenheid gebouwd maar de individuele 
gelovige kan misschien niet zoveel met deze algemene uitspraken. De gelovige wil 
boter bij de vis, wil iets van God ervaren, meemaken in zijn leven, wil een 
persoonlijke aanspreekbare God en geen abstractie. Geen algemene God maar een 
persoonlijke God. Dat die God er voor allen kan zijn is mooi meegenomen maar is 
niet alles bepalend. In de bijbel is God eigenlijk nooit algemeen. De namen van God 
zijn verschillend, wijken af van elkaar en krijgen door toevoeging van accenten 
nieuwe betekenissen. God is nooit eens en voor altijd af. Nooit kant en klaar. God is 
gedifferentieerd. Dat zal voor velen niet meevallen. Een God die je niet in je zak kunt 
stoppen als abstractie, en dus als algemene waarheid waarop je jezelf kunt 
beroepen. De statistiek heeft op God geen vat. Statische waarheden hebben niets 
met bijbelse waarheden te maken, de macht van de grote getallen heerst niet in de 
bijbel.  

In de tekst van Micha die ik boven citeerde wordt het duidelijk: Wat goed is, heeft de 
Ene (JHWH, Adonai, de Heer) je bekend gemaakt; dat is wat Hij van je vraagt: niets 
anders dan recht te doen, goedertierenheid (vriendschap) (chesed) lief te hebben en 
ootmoedig (deemoedig, naarstig) wandelen met je (uw) God. Abraham Joshua 
Heschel zegt: “De profeten proberen hartstocht te wekken, chesed tot voorwerp van 
de liefde te maken. De Ene verlangt meer van de mens dan het doen van zijn plicht. 
Liefhebben houdt een onlesbare dorst in, een hartstochtelijk smachten. Liefhebben 
betekent dat iemand het middelpunt van zijn innerlijk leven verlegt van zijn ego naar 
het voorwerp van zijn liefde.” Hartstocht wekken, kun je dat voor algemeenheden? In 
gang gezet door een abstractum? Ik denk van niet. De naam van God in dit citaat 
JHWH, de vierletterige naam die niet wordt uitgesproken wordt met Ene of Adonai 
(dat is Heer) vertaald. Maar daarna wordt gezegd: Die Ene vraagt dat van jou opdat 
je wandelt met je God. Wandelen met je God, met jouw God, niet met de God van 
Pietje of Klaasje, maar de jouwe. Niet met God in het algemeen, maar met de God 
waarop jij betrokken bent. Dat dit dan ook de God van Pietje en Klaasje kan zijn is 
stap twee en interessant voor theologen maar in eerste instantie niet voor jou als 
persoon. Het is jouw God, jouw weg door het leven, jouw wandeling en niemand kan 
in jouw schoenen staan.  

In die zin is deze tekst uit Micha explosief. Ze legt als het ware een bom onder alle 
theologie die bouwt op algemeenheden. Ze legt een bom onder alle apocalyptiek die 
een God naderbij wenst die de tegenstanders even van de aardbodem zal vegen. Ze 
legt ook een bom onder alle opvattingen over offergaves, iets schenken aan een 
algemene God, iets proberen af te dwingen, te verkrijgen door een offer. 
Zelfkastijding, lijfstraffen, knielen, kruipen, je kind offeren als eersteling, en ga zo 
maar door. Daar zit jouw God niet op te wachten. Een God die dat verwacht is een 
afgod. Zo Micha. Mono-theïsme is daarom als je niet uitkijkt een leugen die het leven 
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van velen kan vergiftigen omdat men uitgaat van één waarheid die voor iedereen 
moet gelden. En als je die waarheid niet accepteert dreigt straf, vervolging, uitroeiing. 
Zo is het in de geschiedenis van de mens vaker gegaan en gaat het nog door tot op 
de dag van vandaag. Abstracta en algemeenheden op religieus gebied, opgelegd 
met harde hand zijn niet alleen leugens maar instrumenten van de duivel. Het 
verhaal van de verzoeking van Jezus in de woestijn, door de satan, de roet in het 
eten gooier, de tegenstrever, is hier een bewijs van. Deze satan komt met 
algemeenheden. Maar Jezus weerstaat hem met: “Stel de Heer, uw God, niet op de 
proef”. Ook hier weer het onderscheid, de Heer, je God. Jouw God – niet God in het 
algemeen. Voortdurend is het uw/jouw God. Alleen, helaas, veel theologen en veel 
gelovigen hebben dit niet begrepen, de waarheid die schuilt in dit vers. Als we nou 
eens met elkaar zouden praten over de vraag “wie is jouw God voor jou” en “wie is 
mijn God voor mij” wie weet welke vruchtbare en welke wonderlijke dialoog dan zou 
ontstaan – wars van algemeenheden, abstracta en valse argumenten. Geloven is 
geen theologie, geen filosofie. Geloven is geen kwestie van redeneren. Maar als we 
God binnen halen in een filosofisch of theologisch discours hebben we het eigenlijk 
al niet begrepen. We nemen afstand, afstand van de persoonlijke God en denken 
dan nog te kunnen weten waar we het over hebben. Fout. Een misrekening, een 
overschatting en een overtreding van het gebod om God niet af of uit te beelden. 
Voor mijn persoonlijk geloof is mijn persoonlijke God voldoende. Voor mijn leven 
geldt dat ook zo. En als ik met anderen hierover praat hebben we het hopelijk niet 
teveel over algemeenheden, een God als abstractum – maar over mijn God die met 
mij meewandelt en waar ik mee op weg durf te gaan. Een goede wandeling. 

John Hacking 2016 

'Dieu est un peut-être' 

God is een ‘kan-zijn’, hij is een ‘misschien’, of een ‘beetje-zijn’. De omschrijving stamt 
van Marc Alain Ouaknin, een Franse rabbijn en filosoof. Misschien ís God, misschien 
God is? Talloos zijn de varianten om zó over God te spreken. Dit spreken laat vooral 
zien dat wij het niet weten. Dat wij, en ik spreek met nadruk over een ‘wij’ als 
verzameling van gelovigen en niet gelovigen, weet het gewoon niet en kan het ook 
niet echt weten. Waarom? Omdat de mogelijkheid ontbreekt om het te weten te 
komen. Nou zullen er velen opspringen en roepen: ‘het staat toch in de bijbel’ of ‘de 
koran is toch duidelijk genoeg’! 

Maar de bijbel net als de koran zijn boeken die geïnspireerd zijn neergeschreven: dat 
wil zeggen, dat de schrijvers op basis van inspiratie hun woorden hebben gekozen of 
gevonden, ze zijn als het ware aangereikt van buiten, net als bij een gedicht. Poëzie 
en mystieke teksten leven van de genade van de ontvangen woorden en de daaraan 
gekoppelde betekenissen. Maar die betekenissen liggen niet vast, ze zijn als het 
ware vloeibaar, voor meer interpretaties vatbaar. En dat willen ze ook graag: zo 
veelvoudig en zo diep mogelijk verklaard worden, zodat er telkens weer nieuwe 
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vragen opdoemen die de teksten verder brengen en die de betekenissen nieuwe 
dimensies geven. Ouaknin citeert met instemming de dichter Juarroz die zegt: 

'In elk gedicht ontbreekt een stap verder. En als men een stap verder zet, ontbreekt 
weer een andere, enzovoort. Men kan zo de mogelijkheid van een eindeloos gedicht 
bedenken, onuitputtelijk, doorlopend, oneindig. Waaruit misschien het verband 
ontspringt tussen poëzie en het mystieke visioen van een woord in voortdurende 
evolutie, in eeuwige expansie.  
Men kan met andere woorden zeggen dat een gedicht altijd onvolledig zal zijn. Niet 
alleen omdat alles onvolledig is, maar omdat het gedicht zich moet ontplooien en tot 
stand komen bij diegene die het ontvangt. Meer nog, het gedicht moet in staat zijn 
zich te herscheppen en zich eindeloos te vervolledigen bij zijn schepper en bij de 
anderen.' Roberto Juarroz 

God is een gedicht dat nooit af is. Zou het wel af zijn, dan heb je God in je zak. Dat is 
wat we veelal aantreffen bij religieuze fanatici: ze hebben, zo denken ze, veel kennis 
van God en verabsoluteren wat ze hebben gelezen. Ze zijn in het bezit van een 
waarheid die elke vorm van tegenspraak kan uithouden. Ze hebben een waarheid 
waar vragen verboden is. Ze nemen deel aan een waarheid die zich als een 
godsdienstoorlog over het land verspreidt en die elke tegenspraak de kop indrukt: 
letterlijk. Bergen doden zijn het gevolg. God als ‘een misschien’ is in hun ogen  een 
gotspe, een in hun ogen bijna heidense vorm van benaderen, een manier die 
absoluut niet kan. Ketterij is dan volgens hen nog zwak uitgedrukt om deze manier 
van benoemen te duiden. Nou is het begrip ketter afgeleid van de Katharen, zij die 
zich als de enige, zuivere en ware gelovigen beschouwden. Ze waren in hun eigen 
ogen zuiver op de graat en alle anderen niet. In feite zijn de religieuze fanaten vanuit 
dit standpunt de ware ketters. De ketter beschuldigt de ander als ketter en zo kunnen 
we nog wel even doorgaan. Een cirkelredenering die alleen kan worden door of 
onderbroken als je afstand doet van het idee van een zuivere waarheid in je bezit. 
Ons kennen is stukwerk, stukje bij beetje, leer je pas iets en dat iets is niet zo heel 
veel als je over God spreekt. Misschien blijft een misschien, een onzekerheid in het 
kwadraat of drievoud.  

Ouaknin vergelijkt het spreken over God met de mogelijkheid van een tekst die veel, 
heel veel witruimte bevat. In die ruimte staat geen tekst en is in principe alles 
mogelijk met betrekking tot betekenisgeving. Hoe kan het zijn dat God overal en alles 
is, zo wordt over Hem gezegd, en wij er dan ook zijn? Als God overal en alles is, is er 
dan nog ruimte voor ons? Worden we niet ‘platgedrukt’ in een hoekje waar we het 
maar moeten zien uit te houden?  
Omgekeerd wordt gezegd en ervaren dat God nergens is. Dat wij niets van hem 
merken in ons leven, dat hij kortom helemaal afwezig is. Aanwezig en afwezig zijn 
van God, wij kunnen dat met ons verstand niet bevatten. Maar waar komt het idee 
van misschien dan vandaan? Is het een soort van tussenpositie? Tussen af- en 
aanwezigheid? Ouaknin zegt het volgende hierover en ik citeer (een lang citaat): 

“Het belang van de leegte en het wit dat de kabbala van rabbi Jitzchak Luria zal 
ontwikkelen in zijn theorie van de Tsimtsoem. 
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'Aan het begin van alles, in een tijd die nog niet de tijd was, werd de Ene, het 
oorspronkelijk en oneindig licht, twee, niet door een toevoeging of emanatie, maar 
door het terugwijken zelf van "het oorspronkelijk licht". De Oneindige maakte een 
lege ruimte in zichzelf, hij trok zich terug uit zichzelf in zichzelf, en dat terugtrekken 
dat ook zijn verdwijnen betekent, werd de wereld zelf, het universum in zijn geheel.  
Een moedig beeld dat uitdrukt dat de wereld de plaats is waar God niet is, niet meer 
is, zelfs als hij volgens bepaalde interpretaties een spoor van zijn oneindigheid zou 
hebben nagelaten, de resjimoe. Sindsdien is de wereld een a-theologische ruimte 
geworden, een ruimte zonder God, de ruimte van Gods afwezigheid.'  

Na de Tsimtsoem werd de lege ruimte opnieuw bekleed door een licht. Niet de 
totaliteit van het licht dat zich teruggetrokken had, maar een 'getsimtsoemeerd' licht, 
als we ons dit neologisme mogen permitteren.  
Het is de theorie van 'de tweede Tsimtsoem'. Een licht in de vorm van een lichtstraal 
met de naam qav, 'straal', die zich in de oorspronkelijke ruimte heeft ontvouwd in 
verschillende etappes en volgens verschillende extreem complexe lagen waarvan de 
drie- (of meer) dimensionele ruimte maar een van de latere ontwikkelingen is. 
Door de emanatie van dit 'getsimtsoemeerd' licht is 'de oorspronkelijke mens' of 
Adam Qadmon verschenen, eerste verschijning van de Oneindige in de lege ruimte, 
'eerste verschijningsvorm van het goddelijk licht dat gevloeid was uit de Ein-Sof naar 
de ruimte van de (eerste) Tsimtsoem'. 

De Tsimtsoem is een manier van aanwezig zijn die een spoor, een vonk van zichzelf 
achterlaat, enkel opdat door deze verdwijnende-verschijning, naar een formule van 
Jankelevitch, de wereld 'zich juist, harmonieus kan ontwikkelen, leven en worden, en 
niet verstikt raakt door een te aanwezige aanwezigheid'. 
Dit opnieuw introduceren van het licht van de Oneindige in die lege Godsruimte, laat 
veel later een Meester als rabbi Nachman van Bratslav zeggen dat we dus in de 
gelijktijdige aanwezigheid zijn van twee tegenstellingen: het 'er zijn' van God en het 
'er niet zijn' van God: jesj ve ayin bejachad. 
Zijn en tegelijkertijd niet zijn, dat is de vraag! Een vraag die opent naar een ontologie 
en een (a)theologie. Voorbij het zijn en het niet-zijn is er het 'kan- zijn' (peut-être)! 
God is een 'kan-zijn' (peut-être). Het woord God in het Hebreeuws, el, zou komen 
van ‘Oelai', 'kan-zijn' (peut-être)! 

Een intuïtie die ik kreeg terwijl ik de werken van rabbi Nachman van Bratslav las en 
die op een dag werd bevestigd door Claude Vigee, die dit onderricht zelf had 
gehoord van Ruth Reichelberg, die het op haar beurt hoorde van Rav Tsvi Yehouda 
Kook, bij wie ze studeerde. 
 
'Kan-zijn' dat je terugvindt in alle witruimtes van de tekst, niet om ons uit te nodigen 
aan theologie te doen, maar om elke interpretatie van het risico te ontdoen dat ze 
denkt de waarheid over de tekst te bevatten.” Einde citaat 

De wereld is dus een a-theologische ruimte geworden, een ruimte zonder God, de 
ruimte van Gods afwezigheid, omdat God zich heeft teruggetrokken. En zij kan als 
wereld 'zich juist, harmonieus ontwikkelen, leven en worden, omdat ze niet verstikt 
raakt door een te aanwezige aanwezigheid' van God die alles bepaalt. “Voorbij het 
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zijn en het niet-zijn is er het 'kan- zijn' (peut-être)! God is een 'kan-zijn' (peut-être). 
Het woord God in het Hebreeuws, el, zou komen van ‘Oelai', 'kan-zijn' (peut-être)!” 
Zo Ouaknin, waarmee hij het ‘kan-zijn’, het peut-être’ duidt.  
Kunnen we hiermee leven? Hebben we hier genoeg aan voor ons gelovig zelf-
verstaan en het verstaan van ons geloof? Kunnen we met een ‘God-misschien’ uit de 
voeten, of hebben we meer houvast, meer zekerheid, een meer persoonlijke relatie 
nodig?  

De omweg die Ouaknin bewandelt over de route van de kabbala zal niet iedereen 
aanspreken. Het is ook geen ontologie die hier wordt ontwikkeld, een leer van het 
zijn, maar het is een speculatie, een optie, een denkbeeldig model om te verklaren 
waarom God afwezig is in de wereld en waarom wij er kunnen zijn als God overal 
aanwezig is. Het is een poging om de tegenspraak te duiden, niet om hem op te 
heffen. Het is een model dat uitnodigt tot verdere speculatie, verdere verdieping, 
verdere reflectie en vooral tot het stellen van nieuwe vragen. Rabbi Nachman van 
Bratslav radicaliseert in zijn tijd dit denken en Ouaknin is van hem gecharmeerd. Dat 
vooral omdat Nachman niet stopt met het stellen van vragen en geen genoegen 
neemt met een of meerdere duidingen. Hij draagt de betekenissen verder, hij daagt 
ons uit om in dit veld van betekenissen te stappen en nieuwe routes te verkennen. 
Dat is geloven – niet aannemen dat iets absoluut waar is – maar zoeken, tasten, 
verkennen wat op je weg komt, de route, de weg ten leven proberen te gaan – met 
vallen en opstaan, met vragen en nog eens vragen en met geen genoegen nemen 
met een antwoord. Zeker niet met de als definitief gebrachte antwoorden.  
Als er zoveel openheid is, als er zoveel vragen kunnen worden gesteld, dan is er ook 
heel veel ruimte voor twijfel, gelovige twijfel en twijfelend geloven. Dan past elk mens 
in dit model van vragen, van het op zoek zijn naar houvast en het niet definitief 
kunnen vinden. Alleen de radicalen, zij plaatsen zich buiten dit discours van vragen. 
Zij houden van een zekerheid die hun guillotine zal worden omdat ze zelf het hoofd 
op het hakbijl leggen van hun absolute zekerheid. Uiteindelijk is er dat maar één: dat 
ze net als iedereen zullen sterven. Maar over God zegt die helemaal niets. Die wil 
niet worden vastgelegd, niet in beelden en niet in woorden, niet in betekenissen en 
niet in zekerheden. Mooi toch – zoveel openheid –zoveel vrijheid – zoveel toekomst!  

John Hacking 2017 

Citaten uit: Ouaknin, Marc-Alain, ¿ God en de kunst van het vissen, Tielt 2016 
(Lannoo) 

Een God afwezig 

God is dood, de God die eeuwenlang de gedachten van velen heeft gekleurd is 
dood. Dat volgens Friedrich Nietzsche, die deze dood triomfalistisch aankondigde in 
zijn profetisch getinte “Alzo sprach Zarathustra”. Nietzsche voert als Zarathustra een 
dansje uit met God, een God die er niet meer is, die overbodig is geworden. Die 
leegte wordt opgevuld door de mens zelf, zijn onverzettelijke wil, zijn scheppende wil 
die bovenmenselijke krachten heeft: een “Übermenschlicher Wille”. Maar is dat 
genoeg, is dat voldoende om de leegte te vullen die een verdwenen God achterlaat? 
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Is het genoeg, ook al is deze God een veronderstelling, een product van het denken, 
beladen met aftandse en archetypische beelden, of met andere woorden kan de 
mens die ruimte vullen zodat aan elk verlangen wordt beantwoord?  

Nietzsche beschrijft zijn nieuwe leer, de woorden van Zarathustra, als sap van de 
vijgen, vijgen die in de herfst van de bomen vallen en openbarsten: “Die Feigen fallen 
von den Bäumen, sie sind gut und süss; und indem sie fallen, reisst ihnen die rothe 
Haut. Ein Nordwind bin ich reifen Feigen. Also, gleich Feigen, fallen euch diese 
Lehren zu, meine Freunde: nun trinkt ihren Saft und ihr süsses Fleisch! Herbst ist es 
umher und reiner Himmel und Nachmittag. Seht, welche Fülle ist um uns! Und aus 
dem Überflusse heraus ist es schön hinaus zu blicken auf ferne Meere.  Einst sagte 
man Gott, wenn man auf ferne Meere blickte; nun aber lehrte ich euch  sagen: 
Übermensch. Gott ist eine Muthmaassung; aber ich will, dass euer Muthmaassen 
nicht weiter reiche, als euer schaffender Wille. Könntet ihr einen Gott schaffen? - So 
schweigt mir doch von allen Göttern! Wohl aber könntet ihr den Übermenschen 
schaffen. Nicht ihr vielleicht selber, meine Brüder! Aber zu Vätern und Vorfahren 
könntet ihr euch umschaffen des Übermenschen: und Diess sei euer bestes 
Schaffen! -  Gott ist eine Muthmaassung: aber ich will, dass euer Muthmaassen 
begrenzt sei in der Denkbarkeit. Könntet ihr einen Gott denken? - Aber diess bedeute 
euch Wille zur Wahrheit, dass Alles verwandelt werde in Menschen - Denkbares, 
Menschen - Sichtbares,  Menschen - Fühlbares! Eure eignen Sinne sollt ihr zu Ende 
denken! Und was ihr Welt nanntet, das soll erst von euch geschaffen werden: eure 
Vernunft, euer Bild, euer Wille, eure Liebe soll es selber werden! Und wahrlich, zu 
eurer Seligkeit, ihr Erkennenden! Und wie wolltet ihr das Leben ertragen ohne diese 
Hoffnung, ihr Erkennenden? Weder in's Unbegreifliche dürftet ihr eingeboren sein, 
noch in's Unvernünftige. Aber dass ich euch ganz mein Herz offenbare, ihr Freunde: 
wenn es Götter gäbe, wie hielte ich's aus, kein Gott zu sein! Also giebt es keine 
Götter.“  

Met een God kan Nietzsche geen genoegen nemen, hoe zou hij het kunnen 
uithouden naast, onder een God? Nietzsche maakt zich zelf als Zarathustra tot 
maatstaf, want God en de goden hebben de beloftes niet vervuld? Hoe zouden ze 
ook kunnen als ze zo machteloos zijn, zo product van menselijk denken en menselijk 
verlangen? God is geschapen naar de menselijke maat en die God wordt door 
Nietzsche afgedankt. Hij wordt bij het grof vuil van de geschiedenis geplaatst. De 
gevolgen zijn tot op de dag van vandaag merkbaar. Want met het badwater is ook 
het kind weggegooid. Daar zitten we dan met een hoofd vol woorden, beelden, 
gedachten en we slagen er niet in te reiken naar een God die verder, dieper, 
onbekender is, meer heteronoom en sacraal, dan de beschreven, van bijbelse 
beelden bekende God. God onkenbaar, onbereikbaar, onmetelijk, oneindig, eeuwig 
en ontoegankelijk. Een God buiten en boven alle beelden en verwachtingen, een 
God in het niets, een niets als God, de leegte vol van God. Deze radicale stap is 
nodig, God identificeren met het Niets, de Leegte, om ons te ontdoen van alle 
beelden en beeldspraak. Als beelden inzetten op identiteit, op het laten samenvallen 
van beeld, begrip en veronderstelde werkelijkheid, hebben we een afgod in handen. 
Meer niet. Een leugengod, een leugen want onze beelden, onze begrippen vallen 
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niet samen met de werkelijkheid. Nietzsche is een tragische profeet: hij valt in de 
afgrond die hij zelf heeft helpen scheppen. Zijn Übermensch is niet en kan niet het 
antwoord zijn op de leegte, hoe hoog hij ook kan stijgen. De dood haalt hem in, de 
dood maakt voorgoed een einde aan alle streven, aan alle denken en wilskracht, aan 
alle beelden en begrippen die in worden ingezet om te scheppen.  

Ein Wort 

Ein Wort, ein Satz-: Aus Chiffern steigen 
erkanntes Leben, jäher Sinn, 
die Sonne steht, die Sphären schweigen 
und alles ballt sich zu ihm hin. 

Ein Wort- ein Glanz, ein Flug, ein Feuer, 
ein Flammenwurf, ein Sternenstrich -, 
und wieder Dunkel, ungeheuer, 
im leeren Raum um Welt und Ich. 

Gottfried Benn 

Dat is wat wij mensen in handen hebben: een woord, het woord, waarmee wij de 
wereld scheppen, waarmee we zin en betekenis aan ons leven geven en waarmee 
we ons leven gestalte geven. Een woord in een lege ruimte – een leegte die 
noodzaak is, opdat de woorden niet over elkaar heen buitelen, samenvallen en 
daardoor elkaar elke zin en elke betekenis ontnemen. Alle letters op elkaar, alle 
woorden en zinnen in een kluwen, dat is een inktvlek op papier. De leegte maakt 
betekenis pas mogelijk. Zo is het ook met God. Dat is mijn vermoeden. Waarom is 
God bij Nietzsche gestorven? Omwille van zijn betrokkenheid op de mens, omwille 
van zijn (door Nietzsche christelijk ingevulde en geduide) liefde voor de mens. 
Nietzsche zegt: Also sprach der Teufel einst zu mir: "auch Gott hat seine Hölle: das 
ist seine Liebe zu den Menschen." Und jüngst hörte ich ihn diess Wort sagen: "Gott 
ist todt; an seinem Mitleiden mit den Menschen ist Gott gestorben."  

Wat moeten we doen met deze afwezigheid? 

Wat doet de rivier met dit water: 

inslikken kan zij niet. 

Wat doen wij met deze afwezigheid? 

Abbâs Baidûn 
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Wat te doen met een afwezige God, de afwezigheid van God? Hoe kunnen we de 
leegte verteren, het niets opslokken opdat het geen niets meer is? Nietzsche heeft 
die poging gedaan door de Übermensch in de plaats van God te laten treden: de 
bovenmenselijke mens die scheppend door zijn denken en zijn wil de wereld tot 
aanzien brengt. Maar het was, het is niet genoeg. Geen enkel humanisme, ook niet 
als bovenmenselijk humanisme is daartoe in staat. Het zou ijdele hoogmoed zijn om 
dat toch te willen want de dood is onverbiddelijk. De mens is een aporie, een 
doodlopende weg. Een weg die zo op die wijze niet bij God uitkomt. Hoogstens bij 
zijn tegenspeler, de dwarsligger, de roet in het eten gooien of in de woorden van de 
bijbel, de satan, de grote verleider.  

Maar de mens is ondanks dat toch een project van hoop. Naar Gods evenbeeld 
geschapen, zoals de schrift leert. Dat wil zeggen, goddelijk trachten is hem niet 
vreemd en dat vormt misschien daarom die motivatie om naar Gottähnlichkeit te 
streven bij alles wat hij onderneemt. Maar daarbij overspeelt hij soms zijn hand. 
Wordt dan teruggeworpen in het stof. Elke dood is een herinnering hieraan. Elk 
sterven een pas op de plaats. Elk mens hoe goed, hoe slecht, zal eindigen. En voor 
de mens geldt dat zijn leven – net als elk ding voor de mens– pas bestaansrecht 
heeft als het betekenisvol wordt voor zichzelf en voor anderen. Die betekenisvolheid 
drukken wij uit met het woord. Zin gevat in een woord. 

Das Wort 

Wunder von ferne oder traum 
Bracht ich an meines landes saum 

Und harrte bis die graue norn 
Den namen fand in ihrem born - 

Drauf konnt ichs greifen dicht und stark 
Nun blüht und glänzt es durch die mark... 

Einst langt ich an nach guter fahrt 
Mit einem kleinod reich und zart 

Sie suchte lang und gab mir kund: 
>So schläft hier nichts auf tiefem grund< 

Worauf es meiner hand entrann 
Und nie mein land den schatz gewann... 

So lernt ich traurig den verzicht: 
Kein ding sei wo das wort gebricht.  
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Stefan George 

Daar moeten we het mee doen. Met dit woord, met deze in woorden gevatte 
betekenis en in gebaren uitgedrukte zinvolheid voor elkaar. In onze sterfelijkheid, 
onze relativiteit, ons kortstondig bestaan op aarde is een God die wij kunnen pakken, 
omschrijven en onder druk zetten niet genoeg. Dat wordt vanzelf een afgod, een 
gouden kalf, een manifeste leugen. Maar durven we het aan de plaats van God, zijn 
ruimte, zijn aanwezigheid, leeg te laten, een open vraag, een duiding zonder einde, 
zonder bodem, zonder houvast? Durven wij ons te storten in die Leegte, dit Niets? 
Leegte met een hoofdletter, Niets met een hoofdletter, om aan te geven dat het 
buiten onze macht ligt – ver verwijderd van onze autonomie? Durven we het aan die 
afwezigheid Afwezigheid te laten zijn en daarbinnen te handelen opdat een ieder tot 
zijn recht komt? Misschien is dat wel de allergrootste uitdaging voor ons mensen! 

John Hacking 2017 

Nietzsche: http://www.gutenberg.org/cache/epub/7205/pg7205-images.html 

Grote en kleine hemels 

De meesten van ons weten wat een kleine hemel is of beter een stukje hemel op 
aarde. Een goede maaltijd met een perfecte wijn, het geluk als je erin slaagt iets te 
kopen wat je al heel lang wilde hebben, een adembenemend panorama op vakantie, 
een gevoel van hevig opflakkerende liefde bij het zien van je toekomstige partner. 
Het is maar een kleine greep uit al die hemeltjes op aarde. Het zijn meestal 
(kortstondige) vormen van geluk die het leven aangenaam maken en die je de moed 
geven om optimistisch in het leven te staan. Veel studenten die bij ons binnenlopen 
voor een gesprek vertellen over een dip(je) in hun leven waardoor ze het (even) niet 
zien zitten. Ze ervaren te weinig ‘hemelse’ momenten om door de spreekwoordelijke 
‘bomen van hun zorgen het bos van een leven in balans’ te kunnen zien.  Zij zijn 
(even) de richting kwijt, ze weten (even) helemaal niet meer waar ze het allemaal 
voor doen. Ze missen houvast, ze staan niet met beide voeten op de grond want hun 
hoofd wordt bevolkt door spoken. Angst voor mislukking, voor afwijzing, voor te kort 
schieten. Sommigen voelen zich afgewezen of minderwaardig. Ze spiegelen zich aan 
medestudenten die in hun ogen een perfect leven leiden. Maar eigenlijk kijken ze niet 
verder dan hun neus lang is. Ze denken dat hun wijze van beleven en ervaren de 
enige is, alsof er ook in hun hoofd, niet meer ruimte mogelijk is. Een gesprek levert  
door het stellen van goede vragen vaak op, dat er meer ruimte komt, dat er veel 
meer mogelijk is dan de persoon in eerste instantie dacht en verwachtte. Het mooie 
van ons werk is dan ook dat wij als studentenpastores niet een kast vol mogelijke 
oplossingen hoeven te hebben voor studenten in nood. Wij gaan ervan uit dat elk 
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mens zijn eigen vragen, maar ook zijn eigen antwoorden met zich meedraagt. Alleen 
zijn die antwoorden niet altijd zichtbaar. Soms liggen ze verstopt onder een hoop 
gedachten en (waan)ideeën, zoals angst om te falen of om niet gewaardeerd te 
worden. En als de antwoorden boven komen omdat er geestelijk ruimte ontstaat, 
komen er ook weer nieuwe vragen. Dat is een voortdurend proces. Maar het moment 
van opluchting is als een klein stukje hemel. 

Maar hoe zit het dan met ‘de (grote) hemel’? We dragen de naam Studentenkerk. 
Dus sommigen verwachten ook een antwoord op deze vraag. We kunnen dan naar 
de katechismus van de katholieke kerk verwijzen, maar dan maken we er ons wel 
heel makkelijk van af. Die is daar trouwens ook heel summier over als de plaats door 
God geschapen en eigen aan God, woonplaats van de engelen en de gelukzaligen. 
De hemel als de hoogste en definitieve staat van geluk, een zijn bij Christus die voor 
ons door zijn dood de hemel heeft geopenbaard. Maar dan weten we eigenlijk nog 
niet wat de hemel precies inhoudt. Daar zit misschien dan ook het probleem: we 
kunnen ons de hemel niet anders voorstellen dan vanuit onze lichamelijke conditie.  
Met ons lichaam nemen we ruimte in, bevolken wij de ruimte. Beelden van de hemel 
sluiten hier op de een of andere wijze op aan. Als dat lichaam er niet meer is wordt 
het een heel  stuk moeilijker om hierover gedachten te vormen. Zelfs onze gedachten 
stammen uit ons lichamelijk brein en zijn dus hierdoor gekleurd en aan de concrete 
levensruimte gebonden. Daarom concentreren veel beschrijvingen van de hemel zich 
op het aspect tijd zonder een uitspraak te doen over de concrete ruimte. De hemel is 
de tijd waarin je terecht komt hierna, na dit aardse leven, als je levenstijd hier is 
afgelopen. Hoe dit dan eruit ziet, dat weten we niet. In de geloofsbelijdenis wordt de 
opstanding van het lichaam beleden, maar ook dat is met raadselen omhuld. Welk 
lichaam? Ook het lichaam van iemand die invalide is geworden, of door een 
granaatinslag totaal uiteengerukt? Welk lichaam uit welke periode van je leven? Als 
je door gaat vragen kom je in de problemen en kom je er al gauw achter dat je niet te 
letterlijk moet zijn want dan val je van de ene tegenspraak in de andere.  

Maar wat zeggen wij nou tegen studenten als die naar de (grote) hemel vragen? Ik 
weet het niet? Of we hebben alleen maar mooie metaforen?  Of dat zoeken we op? 
Wij doen een gok op Wikipedia? Toch is het een belangrijke vraag ook al kennen we 
het antwoord niet. De vraag ‘an sich’ naar een hemel zegt iets over het verlangen 
van degene die haar stelt. En dat verlangen is serieus te nemen. En als je daar bent 
aangeland in het gesprek en het gaat over het verlangen en de wortels van het 
verlangen dan heb je vaste grond onder je voeten. Want zoals Berthold Brecht al zei: 
(ik parafraseer) het feit dat je honger hebt is genoeg bewijs ervoor dat je leeft en als 
mens behandeld wilt worden. Zo is het ook met tastend geloven en verlangen naar 
een hemel.  

John Hacking 2017 
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Het leven is een eindeloos vers 

De Spaanse dichter Gerado Diego wist het al: “La vida es un único verso 
interminable”, het leven is een eindeloos vers. Eindeloos en uniek, want herhaling 
van exact hetzelfde lijkt uitgesloten, zelfs niet in de eeuwigheid. Want niets is gelijk 
aan zichzelf, er zijn geen twee identieke levens, en zelfs geen twee identieke 
atomen. Het zal nog wel wat tijd kosten om dat natuurkundig te bewijzen. Elk mens is 
uniek, elk levend wezen een voorzetting van een eindeloze keten.  
Maar dit besef van uniciteit, eindproduct te zijn van een lange, lange weg lijkt niet bij 
iedereen door te dringen. Velen leven alsof zij zichzelf hebben uitgevonden in plaats 
van te beseffen dat ze (voorlopig) de eindhalte zijn op deze weg van ontwikkeling. 
Met de dood van een mens komt aan die mens een einde, een definitief einde. Iets 
wat miljoenen jaren geleden is begonnen vindt zijn einde bij jou als jij sterft. En als er 
geen kinderen zijn die voortzetten wat er in jouw aanwezig was, houdt het met jou 
op. De Spaanse dichter Blas de Otero schreef in een van zijn verzen, een zang, hoe 
wij kunnen leven in duisternis als we blind zijn voor het licht, doof voor het wonder 
van ons ontstaan de volgende woorden:  

Definitivamente, cantaré para el hombre. 
Algún día - después -, alguna noche, 
me oirán. Hoy van - vamos - sin rumbo, 
sordos de sed, famélicos de oscuro. 

Es steht fest, mein Gesang gilt dem Menschen. 
Eines Tages - danach - eines Nachts 
werden sie mich hören. Heute treiben sie- treiben wir - ziellos, 
taub vor Durst, hungrig vor Dunkelheit. 

(Deutsch von Gustav Siebenmann) 

Zo doelloos en donker kan ons handelen zijn als wij niet beseffen wie wij zijn en waar 
we vandaan komen, wat er nodig is geweest in de geschiedenis van het leven en de 
mensheid, opdat wij er zijn zoals we nu zijn. Bewustzijn en zelfbewustzijn zijn de 
loten aan deze boom, heel lang geleden geplant. Kwam er een god aan te pas, was 
de oorsprong goddelijk? Wie zal het zeggen? Ons denken is als een geruis van 
zand, het kan je niet veranderen, het blijft een stemmensalvo terwijl jij, urn, 
opslagplaats voor het zelf, bewust bent en zelfbewust kunt handelen. Jaimes Siles, 
een andere Spaanse dichter drukt dit prachtig uit als hij schrijft: 

Urna de ti, memoria, el pensamiento 
es un rumor de arenas que a ti vuelve 
a no ser tú, ni el eco de ti mismo, 
sino la sucesión de un cumulo de voces. 

Urne deiner selbst, Gedächtnis, das Denken 
ist ein Geräusch von Sand, das zu dir wiederkommt, 
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verändert, auch nicht als Echo deiner selbst, 
vielmehr als Nacheinander eines Stimmenkanons. 

(Deutsch von Gustav Siebenmann) 

In ons denken en handelen draaien we als het ware om onszelf, misschien is dit 
draaien wel de kern van ons zelfbewustzijn, een rondtollen om een ‘wezen’ dat we 
veronderstellen maar dat we niet kunnen vastpakken. Misschien is dat wel bedoeld 
met ‘ziel’ en ‘zieleheil’: het feit dat wij bewust zijn van onszelf, zelfbewust en 
vandaaruit handelen, denken en ervaren. Misschien gaat met het vergaan van ons 
lichaam die mogelijkheid ten gronde. De ziel die meesterft met het materiële lichaam, 
einde van een lang proces.  
Maar toen wij ontstonden kwam ook dit zelfbewustzijn tot leven en wie weet of door 
het lichaam ook niet ‘zielekrachten’ van vorige generaties mee gegeven zijn? Hoe 
zijn we verbonden, hoe uniek zijn we als we ook product zijn van een biologische en 
genetische ontwikkeling? Zou de psyche daarvan losstaan? Zou het bewustzijn en 
het zelfbewustzijn zomaar zijn toegevoegd zonder relatie met deze geschiedenis en 
deze ontwikkeling?  
Kenmerk van een mystiek bewustzijn is de ervaring dat het sacrale in alles 
ervaarbaar is. Rainer Maria Rilke was zich hiervan bewust en hij wist dat de dood in 
het leven meegedragen wordt. Maar een bewustzijn wil dit liever niet te direct 
ervaren want dat betekent ook het einde ervan. Een zelfbewustzijn weet dat de 
meegedragen dood ook het einde betekent van alles wat was en is ontstaan. Het 
leven als oneindig vers houdt hier voor jou op. Vandaar ook het vers van Rilke dat 
Bangnis heet, een dor bos waar de vogel zingt, waar de dood verscholen ligt en 
opstijgt als de tijd rijp geworden is. Dan komt een vers ten einde en andere verzen 
klinken verder…voorlopig oneindig, voorlopig zonder einde.   

Bangnis  

Im welken Walde ist ein Vogelruf, 
cer sinnlos scheint in diesem welken Walde. 
Und dennoch ruht der runde Vogelruf 
in dieser Weile, die ihn schuf, 
breit wie ein Himmel auf dem welken Walde. 
Gefügig räumt sich alles in den Schrei. 
Das ganze Land scheint lautlos drin zu liegen, 
der große Wind scheint sich hineinzuschmiegen, 
und die Minute, welche weiter will, 
ist bleich und still, als ob sie Dinge wüßte, 
an denen jeder sterben müßte, 
aus ihm herausgestiegen. 

Rainer Maria Rilke 

John Hacking 2017 
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Spanische Lyrik des 20. Jahrhunderts. Spanisch/Deutsch. Ausgewählt, kommentiert 
und herausgegeben von Gustav Siebenmann und José Mauel López, Stuttgart 1985, 
(Reclam) 

http://gutenberg.spiegel.de/buch/das-buch-der-bilder-7360/29 

Oneindigheid  

God zijn oneindigheid teruggeven 

“Uiteindelijk blijkt het denken geen rust te vinden rondom een middelpunt dat telkens 
zijn leegte onthult, maar alleen binnen de horizon van zijn eigen oneindigheid. Niet 
het centrum, maar de horizon is het die het denken concentreert, niet het rustpunt, 
maar de ruimte rondom een voorlopig centrum. De waarheid ligt niet in het midden, 
maar in de periferie. 
De dingen ontploffen in het denken tot ruimte. Niet in de beperktheid van het 
centrum, maar in de oneindigheid van een wijkende horizon is rust. 
De vraag is, wat deze rust is. Zij zou te omschrijven zijn als een berusting in een 
oneindige belangeloosheid. Een ander woord is moeilijk te vinden voor de houding, 
waartoe het denken leidt. De belangeloosheid gaat dus verder dan het denken. Hier 
komt een ethisch element in de beschouwing. Het komt daar niet van buiten af bij als 
een kracht die de chaos moet tegenhouden, maar als effect van de ontmoeting met 
een grens, waarachter een gebied ligt, dat om een andere houding vraagt.” 

C. Verhoeven, Rondom de leegte, Utrecht z.j. (Ambo) p. 190 

God is een fenomeen - en dat is eigenlijk al te veel gezegd, want het begrip 
fenomeen drukt iets uit over God dat toebehoort aan onze fenomenale wereld - en 
als begrip (zowel God als fenomeen) werpt het niet anders dan valstrikken op, waarin 
ons denken hopeloos vastloopt. Omdat ons denken talig is, op taal berust en zich via 
taal uit (anders is het lastig communiceren) schiet het steeds te kort om een taal te 
vinden die deze ervaringen uit kan drukken - zowel het mislukken zelf - van het 
denken over God, de uitdrukking ervan en het denken zelf als denken en de talige 
verwoording daarvan. Ik stel dus dat het denken tekort schiet en dat de verwoording 
ervan tekort schiet.  

“Het is onmogelijk te denken zonder door paradoxen te waden; en wie die paradoxen 
voortijdig wil oplossen en gladstrijken, is geen denker. Wie over god denkt zonder 
zich in paradoxen te verstrikken, is een afgodendienaar. Want god is de grote motor 
van het denken. En het denken begint als negatie.” (pag. 177) Zo de Nederlandse 
filosoof Cornelis Verhoeven in 1956, als hij in het essay ‘Rondom de leegte’ spreekt 
over God als leegte waar het denken omheen cirkelt. Spreken over God noemt hij 
dan ook fraseologie, een verzameling frasen die niet de werkelijkheid dekt. Wat God 
is en wat er over God gezegd kan worden (Verhoeven spreekt over God met een 
kleine letter als god) is mensentaal en kan nooit de pretentie hebben om samen te 
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vallen met God zelf. Als die pretentie wel aanwezig is, is er eerder sprake van 
afgodendienst want dan wordt God/god vastgelegd op zijn omschrijvingen.  

Marc Alain Ouaknin, een Franse rabbijn en filosoof, noemt elke omschrijving van God 
een inbreuk op de oneindigheid van God - zijn oneindigheid wordt door betekenissen 
die vast komen te liggen, door interpretaties en omschrijvingen opgeheven en 
ingeperkt. Het gouden kalf is het resultaat. Verhoeven zit op dezelfde golflengte en 
onderschrijft het paradoxale karakter van het denken als het over objecten van 
denken gaat. Oneindigheid is een kenmerk van het denken omdat het object van het 
denken ‘fragwürdig’ en paradoxaal blijft, dat wil zeggen niet in omschrijvingen vast te 
leggen die definitief zijn of die aanspraak maken op absolute geldigheid alsof het hier 
een vorm van eeuwige waarheid betreft. Zeer zeker geldt dit ten aanzien van het 
denken over God. Verhoeven schrijft over het denken in het algemeen en over de 
vrijheid van dit denken het volgende:  

“Het denken bemoeit zich met de identiteit van de dingen, maar alleen als vraag en 
paradox. Het denken kan niets denken waardoor het tot stilstand gebracht zou 
worden; daarom moet het aan alles wat het denkt de dimensie van oneindigheid 
geven. Wanneer men zegt, dat de mens alleen kan denken en begrijpen wat hij zelf 
gedacht heeft, dan betekent dit vooral, dat het denken zichzelf tot object heeft, dat 
het de dingen alleen maar kan denken als gedacht, niet dat daaruit praktische 
conclusies te trekken zouden zijn. Het denken leidt niet tot conclusies; een 
menselijke activiteit, die objecten bereikt en ingrijpt in het bestaan ervan is geen 
denken, maar bv. kunnen, kennen, weten, rekenen, maken. Het denken is geen 
activiteit, die tot resultaten leidt. De 'resultaten' van het denken zijn vrijblijvend, 
fixeren het denken niet en ontnemen het zijn vrijheid niet.” (pag. 178) 

Denken dat waarheden onthult, dat achter de dingen kijkt en denkt zo te moeten 
melden hoe de dingen definitief zijn, hoe de werkelijkheid in elkaar steekt, of hoe 
God is en hoe we hem moeten verstaan, is een vorm van liegen en van 
kortzichtigheid. Hier is eerder sprake van ideologie en vooroordelen, van een te kort 
door de bocht willen denken.  
In feit zijn algemeenheden altijd leugens. Ze doen tekort aan het unieke karakter van 
het object, de concrete mens, het concrete proces, de situatie, de omstandigheid. Er 
bestaan in werkelijkheid geen algemeenheden. Algemeenheid is de werkelijkheid van 
een wiskundige formule, maar dat is wat anders dan denken. Verhoeven schrijft over 
het denken als beweging en hij zegt” “Denken is louter beweging, die om de dingen 
heen gaat en hun autonome bestaan niet raakt. Het is inhoudloos, wanneer men 
inhoud verstaat als betrokken op een objectieve orde. De inhoud van het denken is 
de denkbeweging zelf; het kan zich niet buiten die beweging denken. Alleen de 
inspanning tot denken geeft er inhoud aan. Dat kan ook zo gezegd worden: alleen 
als poging kan het denken blijven wat het is: een oneindige beweging. Door iedere 
voortijdige bevestiging wordt het lamgelegd. Daarom is iedere wijze van 
ontmaskerend denken tot onvruchtbaarheid gedoemd. Ontmaskeren is het ongeduld 
van het denken, een poging om heel kort te denken.” (pag. 178) 

Zoals men God/god zijn oneindigheid kan afnemen of inperken door omschrijvingen, 
beschrijvingen en definities, zo kan men ook de oneindigheid van de mens inperken 
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en vernietigen. De vastlegging van de mens in een naam, in omschrijvingen van 
kenmerken, als nummer, als onderdeel, als individu in een verzameling, etc. etc. het 
zijn allemaal vormen die de concrete mens verslaven en dwingen om binnen die 
omschrijving zich aan te passen. Je bent meer dan je naam, dan je omschrijving en 
je toebehoren aan een cohort. Je bent meer dan een verzameling data verkregen 
met slimme alogoritmen. Je bent meer dan een burger van een land, een bewoner 
van een stad of dorp, een lid van een stam, clan, onderdeel van een ras, etc. etc. Je 
hebt een naam boven alle namen: jezelf - zelf - een identiteit die verder reikt dat elke 
omschrijving. Geen enkele definitie doet je recht. Aanpassing aan definities is dan 
ook een vorm van ‘zelf’gekozen slavernij. Je ontneemt jezelf de kansen en de 
mogelijkheden om oneindig te zijn, om interpretatie op interpretatie te laten volgen 
zonder ooit aan een einde te komen. De horizon wijkt altijd. Je bereikt hem nooit. 
Vrijheid is je gegeven als je die niet verkwanselt aan een naam of aan een definitie 
die met jou moet samenvallen. Dat geeft te denken: vrijheid die hier voor het oprapen 
ligt en die wezenlijk onderdeel uitmaakt van je leven, van je ex-sistentie, van je 
zelfbewustzijn. God en de mens “in einem Bund” - verbonden, in een 
bondgenootschap - omwille van de oneindigheid die beiden draagt. Mooi toch! 

John Hacking 2017 

Religio = lezen 

‘Herlezen (Frans: relire) verwijst altijd naar de etymologie van het woord religie dat 
volgens sommigen afgeleid is van religere, het feit van zich te verbinden aan..., maar 
dat anderen dan weer in verband brengen met de stam relegere: 'herlezen'. 
In die zin is het jodendom een religie van het onophoudelijk lezen en herlezen van de 
teksten, een herkauwen dat zich transformeert in een hermeneutiek waarbij de hand 
van de geest zich nooit sluit over de Waarheid, maar een liefkozing wordt voor de 
tekst. 

Het is uitbundig lezen over de waarheid in een waaier van voorstellen en wegen. Het 
is het werk bevrijden voor zijn roeping: de lezer, de wereld en het leven openen voor 
een hernieuwde uitvinding van nieuwe vormen van bestaan, om op die manier aan 
de toekomst van het werkwoord 'zijn' geen achterhaald bestaan te geven! 

Het is in die zin dat mijn vriend Jacques Neuburger mij op een dag schreef: 'Het 
Latijnse religio is door onze moderne "symbolistische Meesters" foutief verbonden 
met het werkwoord religare (op de rug geknoopt) met als betekenis "dat wat 
verbindt". Laat ons zeggen dat het een woordspel is. Het heeft zin, we aanvaarden 
het en het geeft ons stof tot nadenken. Het is trouwens aannemelijk. Maar laat ons 
ook zeggen dat religio misschien eerder van het werkwoord relegere komt (met 
respect plukken, opnieuw verzamelen, het nog eens doornemen door te lezen en te 
denken, zoeken om opnieuw een betekenis te geven aan... ): het is reeds de 
betekenis die Cicero gaf aan het woord: religie is een zaak van afwegen (zo moet 
een rechter religio hebben en een getuige nog meer), van respect en geweten, van 
lezen en herlezen, van het interpreteren van de wereld. Dit alles is wat de taal van 
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Cicero en van Virgilius zegt.' (Fragment uit een briefwisseling met Jacques 
Neuburger van 20 december 2007) 

M.A. Ouaknin 

Als God in de religie verband houdt met ‘religare’, ‘op de rug geknoopt’, dan dragen 
wij God als een zak aardappels, of steenkolen, of onze rug, ons leven door. Dan is 
God een last en geen bevrijdende kracht. Als wij zijn geboden interpreteren als ‘last’ 
komt er nooit wat van terecht en kost alles wat we doen om ze te vervullen extra 
energie. Maar als God samenhangt met religie in de vorm van lezen en herlezen, 
dan is geloven een voortdurende ontdekkingstocht en ben je steeds op weg naar 
nieuwe horizonten. Geen last op je rug, zoals bij een ezel, maar een wandelaar die 
naar de verte kijkt en zich verheugt op zijn tocht en zijn ontdekkingen.  

Als je religieus van aard bent, als je jezelf een religieus mens noemt, een gelovige, 
iemand die gelooft in God, het goddelijke, het sacrale aspect van de werkelijkheid, 
(verschillende betekenissen die niet allemaal over één kam zijn te scheren), dan ben 
je meer gebaar met vrijheid, met aanvaard worden zoals je bent, dan met een last op 
je nek en je schouders en de dwang te moeten veranderen omdat je niet goed bent 
zoals je bent. De wereld is niet perfect en zal dat ook nooit worden maar wij zijn 
ingebonden in deze wereld en ze maakt deel van ons uit. Wij zijn samen stukjes 
wereld. We hoeven niet te streven naar perfectie want dat zullen we nooit bereiken, 
maar perfectionering van wat we al in huis hebben, kwaliteiten, vrijheid, liefde, is 
nooit vergeefs. Het zet zoden aan de dijk en wij en anderen worden er beter van. Je 
bent het zelf als je jezelf laat opsluiten in een vast systeem van waarden en normen 
die onwrikbaar vast liggen en waar je eigenlijk geen kant mee op kunt omdat ze star, 
geestdodend en inperkend zijn waardoor je kwaliteiten worden ingesnoerd in een 
keurslijf. Waarom zou je ascetisch moeten leven? Wat is de winst? Wat is vroomheid 
en wie dien je ermee? Als je zo vroom wordt en niet meer opmerkt wat er om je heen 
gebeurt? Leven op een godsdienstig eiland en vergeten dat je een taak in de wereld 
hebt die verder gaat dan meditatie en religieuze overgave in gebed. Ieder zijn eigen 
weg, de keuzes die je maakt, prima zo, maar hoeveel vrijheid geven ze je. Hoe 
inspirerend zijn ze en kom je werkelijk tot je recht? Je bent, in mijn ogen, zelf ook 
criterium voor je eigen welbevinden. Wie anders betere dan jezelf kan je vertellen of 
je op de goede weg zit – of het goed voelt waar me mee bezig bent? Of dat er iets 
hapert en dat je eerder in een zelfgekozen gevangenis je dagen doorbrengt?  

Oneindig vragen 

‘Mijn Meester zegt: 'Weet je dat een vraag die zichzelf oneindig bevraagt in het 
antwoord dat ze uitlokt, dat die vraag joods is? 

Weet je dat als je je een vraag stelt, je dan op een bepaalde manier joods bent, 
omdat de jood zich diezelfde vraag al meer dan eens heeft gesteld? 

!  193



Weet je dat, wanneer je jezelf een andere vraag stelt dan deze die je je had willen 
stellen, om zo indirect, via die vraag, daarna ook de eerste te kunnen stellen, dat je 
dan zo joods bent als een jood maar kan zijn? 

Weet je, zei hij nog, dat als je niet meer de kracht, noch de wil hebt om je vragen te 
stellen, uitkijkend om te genieten van een welverdiende rust, dat je dan nog joods 
bent, omdat dat bewijst dat je, even sterk als een jood, de rilling van de vraag hebt 
gevoeld?' 

M.A. Ouaknin 

Jood-zijn is leven van de tegenspraak. Is de tegenspraak niet opheffen, maar 
verdiepen. Ook Jezus leefde van tegenspraak. Hij was in de contramine. Christen 
zijn is in diepste wezen hem hierin volgen. Geen eenheid, geen overeenstemming, 
geen allemaal dezelfde mening en dezelfde opvattingen. Orthodoxe Joden hebben 
tegenspraak opgeroepen omdat ze zich niet hebben aangepast aan de christelijke 
wereld. Door het vasthouden aan hun geboden en gebruiken, hoe wereldvreemd ook 
in de ogen van anderen, hebben zij voor zichzelf een vrijplaats geschapen om hun 
wijze van leven vol te houden in deze wereld. Maar niet alleen het andere gedrag, 
ook de wijze waarop zij denken en zich manifesteren, ook onderling, als partners in 
een discussie die nooit is afgelopen, een gevecht van botsende opvattingen die nooit 
bij elkaar komen, de Talmoed staat er vol mee, heeft ertoe geleid dat zij als 
buitenstaanders beschouwd werden die nooit zullen integreren in de ‘mainstream’ 
van de samenleving.  
Het instrument om steeds opnieuw betekenissen te ontdekken is het vragen, het 
vraagteken als effectief wapen in deze strijd van meningen. Mensen die vragen en 
die door blijven vragen zijn dus Joden volgens Ouaknin. Stel dat Jezus de synthese 
had gezocht, de lieve vrede met zijn tegenstanders, dan was hij nooit door de 
Romeinen veroordeeld en gekruisigd. Dan had hij zelf voor Pilatus, al was  het uit de 
hand gelopen, kunnen zeggen, sorry Pilatus, ik heb het niet zo bedoeld, ik zal mijn 
leven beteren. En dan was er geen christendom ontstaan en had ik hier niet gezeten 
om daarover te schrijven.  

Paradox van het zoeken  

‘Het 'zoeken' of het 'geloven' is een paradox, zegt rabbi Nachman van Bratslav: het 
tegelijkertijd aannemen van 'er is' en 'er is geen'; hyperdialectiek van een eeuwige 
spanning tussen twee tegengestelden die zich niet laten opgaan in een derde 
synthese begrip. 
De positieve term heft nooit de negatieve term op en het gaat niet om een stabiel 
evenwicht tussen die twee, maar om een continu over-en-weer, nu eens de een, dan 
weer de ander accentuerend. 
Voor de talmid-chakham zijn er altijd gevechten te leveren, kansen tot mislukken 
onder ogen te zien. Situaties om te kiezen, zonder ophouden. 
De talmid-chakham kent geen comfortabele uiterlijke zekerheid, voor eens en altijd. 
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In het 'geloven' dat nog 'zoeken' blijft, is er altijd een voor en een -tegen'. En zodra je 
het 'voor' kiest, weet je heel goed dat een ogenblik later de twijfel je het ‘tegen' Iaat 
ontdekken. 
'Het is de beweging van onzekerheid die het teken is van onze relatie met God; die 
onzekerheid is het teken zelf van het geloven. Het is wanneer het individu met 
verzekerd is van zijn relatie met God, dat hij een relatie heeft met God. Ongelukkig 
diegenen die geloven dat ze in relatie zijn met Hem, want die zijn het zeker niet. 
' (Commentaire de Jean Wahl, Études kierkegaardiennes, Vrin, 1974, p. 301)’ 

M.A. Ouaknin 

God laat zich niet vinden in de theologie. Dat is een ding wat zeker is en ook hier kun 
je weer aan twijfelen zoals je aan alles kunt twijfelen. Alles heeft meerdere kanten, 
een boven en beneden, een links en een recht, een voor en een tegen. Daardoor 
wordt het wel ingewikkeld en complex. Net zoals de klimaatopwarming die 
afhankelijk is van meerdere factoren die die door enkele ingrepen van de mens echt 
niet is tegen te houden. God is complex. God is onbepaald. God is onbeschrijflijk. 
God is mysterie en God is niet God want een begrip als God is een leugen. Je denkt, 
‘je denkt’, ik onderstreep het, iets in handen te hebben, maar je hebt niet meer in 
handen dan een abstract begrip dat niet de lading dekt. Je hebt in feite niets in 
handen. Ouaknin laat een van zijn favoriete auteurs aan het woord – en deze 
formuleert dit prachtig. Daar kan geen theologie tegen op: 

'God is de naam van iemand die duizenden namen heeft. Hij heet stilte, dageraad, 
iemand, seringen en ontelbaar andere namen. Het is onmogelijk om ze allemaal te 
noemen, een leven zou niet- volstaan en het is om sneller te gaan dat men een 
naam als deze heeft uitgevonden. God, een naam om alle namen te zeggen, een 
naam om iemand te noemen die overal is, uitgezonderd in kerken, stadhuizen, 
scholen en alles wat: van ver of dichtbij op een huis gelijkt. Want God is buiten, de 
hele tijd, bij elk weerstype, zelfs in de winter - en hij valt in slaap in de sneeuw en de 
sneeuw wordt zacht voor hem, geeft hem enkel haar witheid met enkele sterren erop 
geprikt, ze houdt de brandende kou voor zichzelf. God heeft geen huis, heeft er geen 
nodig. Trouwens, als hij er één ziet, opent hij de deuren, scheurt de muren, verbrandt 
de ramen. En met hem gaat alles naar binnen, de dag, de nacht, het rood, het zwart, 
alles en in willekeurige volgorde, en dan, en dan alleen worden huizen draaglijk. 
Alleen dan kan men ze bewonen, want alles bevatten ze, de zon, de maan, het zotte 
leven: de grote zoetheid van het zotte, de felblauwe ogen van de zotheid... 
' (Christian, Bobin, La souveraineté du vide, Fata Morgana, p. 32-34) 

Zul je vinden als je gaat zoeken, vind je God als je hem binnenlaat? Wie weet. Eerst 
dan maar eens zoeken. Eens je maar eens laten vinden want misschien zoekt God 
jou wel. Ouakin citeert een verhaal dat over deze zoektocht van God gaat: 

'Ik las ergens: "God bestaat, ik heb hem ontmoet!" 
Echt waar! Dat verbaast me! 
Dat God bestaat, die vraag wordt niet gesteld.' 
Maar dat iemand hem ontmoet heeft, nog voor mij, dat verrast me! 
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Want ik had het voorrecht God te ontmoeten juist op een moment dat ik aan hem 
twijfelde! 
In een klein dorpje in de Lozere, door mensen verlaten, was er niemand meer. 
Toen ik voorbij de oude kerk liep, aangespoord door ik weet niet welke aandrang, 
ging ik naar binnen... 
En daar, verblind... door een intens licht... ondraaglijk.' 
Het was God... God in eigen persoon. God die bad! 
Ik vroeg me af: "Tot wie bidt hij? Hij bidt niet tot zichzelf? Hij toch niet? Niet God?" 
Nee! Hij bad tot de mens! Hij bad tot mij! Hij twijfelde aan mij, zoals ik aan hem had 
getwijfeld! 
Hij zei: "O mens! Als je bestaat, geef mij een teken!" 
Ik zei: "Mijn God, hier ben ik!" 
Hij zei: "Mirakel! Een menselijke verschijning!" 
Ik heb hem gezegd: "Maar mijn God... hoe kunt u twijfelen aan het bestaan van de 
mens, uiteindelijk hebt u hem geschapen?" 
Hij zei me: "Ja... maar het is al zo lang dat ik er geen meer in mijn kerk heb gezien... 
dat ik mij afvroeg of het geen zinsbegoocheling was!" Ik heb hem gezegd: "Dan bent 
u nu gerust gesteld, Mijn God.!” 
“Ja!” zei hij, "Ik zal hen hierboven kunnen zeggen: De mens bestaat, ik heb hem 
ontmoet!'" 

Raymond Devos 

Alles blijft open. God is er en is er niet. En beiden gaan samen. Jij leeft en je gaat 
dood en beiden gaan samen. De een heft het andere niet op. Als je leeft ben je niet 
dood. Als je dood bent leef je niet, maar ze vervangen elkaar niet en ze komen nooit 
tot een eenheid. Leer van het leven en leer van de dood. Leer van de afwezigheid 
van God en herlees hoe Hij aanwezig kan zijn en hoe mensen over hem spreken. 
Telkens weer.  Dat is genoeg. (Tenminste voor mij). 

John Hacking 2017 

Bron citaten: Ouaknin, Marc-Alain, God en de kunst van het vissen, Tielt 2016 
(Lannoo) 

Schaduw – l’ombre – shadow - Schatten 

'Ik denk', schrijft Tanizaki, 'dat schoonheid niet een substantie op zich is, maar 
slechts een schaduwtekening, een spel van clair-obscur dat ontstaat door 
verschillende substanties naast elkaar te schikken. Zoals een fosforescerende steen, 
die in het duister geplaatst gaat stralen, op klaarlichte dag elke betovering van 
kostbaar juweel verliest. Zo verliest ook schoonheid haar existentie als je de effecten 
van de schaduw wegneemt.' (Jun'ichiro Tanizaki, Eloge de l'ombre, 1933, ed. POF, 
1993, p. 76-77) 
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Marc-Alain Ouaknin, ¿ God en de kunst van het vissen, Tielt 2016 (Lannoo), p. 9 

Zonder schaduw geen schoonheid. Geen schoonheid zonder schaduw. Ook de 
schoonheid van het leven valt onder deze wet. Het leven kent licht en donker en 
zonder beiden is er nauwelijks sprake van leven. Alleen de dood is zwart en zonder 
schaduw omdat er geen licht, en ook geen leven is in de dood. De dood is het niets 
en het niets heeft geen schaduw. 
Maar als dat een belangrijk inzicht is, geen schoonheid zonder schaduw, licht dat 
altijd ook een schaduw werpt, waarom hebben we het er dan soms zo moeilijk mee, 
als de schaduw in ons leven treedt? De schaduw hoort erbij en de schaduw wijst op 
het licht dat de schaduw veroorzaakt. Maar er is soms veel moed voor nodig om dit 
te kunnen zien en te kunnen toegeven. Omdat we kinderen van het licht zijn, vinden 
we het moeilijk om in het donker te moeten leven. Na elke nacht komt een dag. Na 
elke duisternis komt het licht. Maar midden in het donker, waar het licht afwezig is, is 
het soms moeilijk daarin te kunnen en te blijven geloven. Depressie is zo’n toestand 
waarin het donker het licht dreigt weg te drukken. Daarom is het ook zo moeilijk om 
depressie te genezen: het is geen kwestie van het licht aandoen. Vaak is het (met 
hulp) wachten, het proberen uit te houden in het donker totdat er weer een streepje 
licht aan de horizon doorsijpelt. Zoals de nacht plaatsmaakt voor de nieuwe dag: 
langzaam, aarzelend, nog niet direct met volle overtuiging. Maar er is een begin en 
langzaam drukt de zon haar licht over de horizon en begint een nieuwe dag. Nieuwe 
kansen, nieuw leven. Ik spreek hier metaforisch over licht en donker, ik kan niet 
anders. Zonder metaforen heb ik helemaal niks in handen om te beschrijven wat 
eigenlijk gevoelsmatig onbeschrijfelijk is. Rationele verklaringen, definities in een 
medisch handboek zijn alleen maar papier, holle klanken, woorden van een 
waarnemer ver weg die nauwelijks het gevoel geven dat je word begrepen als je in 
deze situatie bent aanbeland. Daarom probeer ik het met poëzie, met poëtische taal 
die bouwt op metaforen en grijp ik naar voorbeelden uit de natuur en het dagelijks 
leven om licht en donker te beschrijven.  

Schaduw en het donkere, de donkere kant van het belichte object of gebeurtenis 
heeft ook een positieve zijde. Zoals een mens geheimen met zich mee kan dragen, 
bijvoorbeeld de diverse antwoorden op de vraag wie je ten diepste bent, een 
definitief antwoord dat nooit kan worden gegeven omdat het verzonken is in de 
diepte van het ‘zelf’, zo is de donkere kant van onze identiteit, ons onbekende zelf, 
een bron van inspiratie. Omdat uit deze schaduw veel onverwachts kan optreden. In 
de religieuze en mystieke tradities weten ze daar alles van. Johannes van het Kruis 
heeft er prachtig over geschreven in zijn gedicht de ‘Donkere nacht van de ziel’,  (zie 
de bijlage). Zoek maar eens op Internet met de zoekterm: donkere nacht van de ziel. 
De variatie van bijdragen is groot en waaiert alle kanten uit. Feit is dat de nacht, de 
schaduw, het donker niet alleen maar negatief is, maar doorgang, rustmoment, 
crisismoment, zoals de graankorrel in de aarde, zoals Jezus in zijn graf. In de 
verhalen over Eliahoe (Elia) in het bijbel-boek 1 Koningen 19, 9-14 komt dit ook aan 
het licht: Eliahoe murw geslagen door alle mislukkingen in zijn ogen, de afstraffing 
van de Baalsprofeten die niets heeft opgeleverd behalve vervolging en vrees voor 
het eigen leven, de eigen ziel, belandt in een grot. Een grot is niets anders dan een 
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soort van graf. Een doodsput. Donker, diep, zwart, met weinig of geen licht. Maar 
precies op die plek behaagt het “Adonai” om zich aan Eliahoe te tonen. Niet in een 
beeld, niet in een voorstelling, niet in een grijpbaar fenomeen. Geen fenomenologie 
wordt hierop losgelaten, elke poging zou hopeloos falen, geen ontologie die hier ter 
sprake komt als een soort van Godsbewijs. Topos van deze Godsontmoeting is niet 
de buitenkant, het waarneembare fenomeen. Topos is niet de windvlaag die bergen 
splijt en rotsen aan stukken slaat, niet de aardbeving, niet het vuur. Topos is het 
innerlijk van Eliahoe. Daar hoort hij het gefluister van een zachte bries. Dan slaat hij 
zijn mantel voor zijn gezicht en komt uit de grot naar buiten. En als hij in de opening 
van de grot staat hoort hij opnieuw de stem van God die ook al in de grot had 
geklonken en die hem had uitgenodigd om naar buiten te komen en voor God op de 
berg aan te treden. De tekst gaat meteen over in de beschrijving hoe God voorbij 
gaat, maar Eliahoe zit dan nog steeds in de grot. In het donker. Pas bij het horen van 
de zachte bries zet hij de stap naar buiten, in het licht. De tekst is een hoogtepunt in 
de beschrijving van een ontmoeting met God. Niet alleen subtiel, met meerdere 
lagen, poëtisch, metaforisch, maar ook met een diepzinnige en mysterieuze 
waarheid: God ontmoet je in de diepte van je ziel die in het donker woont. Teveel licht 
zou de ziel verblinden, de ziel heeft schaduw nodig om te kunnen gedijen. De ziel 
moet zichzelf beschermen en blijft daarom in de schaduw. Pas als de tijd rijp is, als 
bescherming aanwezig is, veiligheid, kan de ziel zich tonen, zich laten zien, voor 
even.  

De tekst over deze topos, de godsontmoeting kun je blijven lezen. Ook als je hem in 
een andere taal leest, in een andere vertaling ontwikkelt hij telkens weer een nieuwe 
kracht, een uitdrukkingskracht van ongehoorde schoonheid. Martin Buber en Franz 
Rosenzweig vertalen de tekst zo in het Duits:  

“Es sprach:  
Heraus, 
Steh hin auf den Berg vor MEIN Antlitz! 
Da 
Vorüberfahrend ER: 
ein Sturmbraus, gross und heftig, 
Berge spellend, Felsen malmend, 
her vor SEINEM Antlitz: 
ER im Sturme nicht – 
und nach dem Sturm ein Beben: 
ER im Beben nicht – 
und nach dem Beben ein Feuer: 
ER im Feuer nicht – 
aber nach dem Feuer 
eine Stimme verschwebenden Schweigens. 
Es geschah, Als Elijahu hörte: 
er verhüllte sein Antlitz mit seinem Mantel, 
er trat hinaus, stand am Einlass der Höhle. 
Da, eine Stimme an ihn, 
es sprach:  
Was willst du hier, Elijahu?” 
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(1 Koningen 19, 11-13) 

Het ANTLITZ van God nodigt Eliahoe uit om zijn Antlitz te tonen. Dat is wat anders 
als face-to-face in de letterlijke zin. Gods gelaat is niet het gelaat gelijk een mens. 
Wat Eliahoe ziet is eigenlijk niets. Buber, Rosenzweig zeggen: “eine Stimme 
verschwebenden Schweigens“. Elia ziet niets, maar hoort een stem van zwijgen, een 
contradictie, rationeel een onmogelijkheid. Zwijgen dat zweeft als mist in een 
landschap. ‘Brouillard, Fog, Nebel’, mist op het land, tussen de rotsen, het landschap 
aan het oog onttrekkend. Zwijgen dat zweeft als een soort van mist, ijl, vertrekkend, 
een spoor nalatend, dat wat nog enkel waarneembaar is als iets wegstervends, 
terwijl het al zwijgen is, zwijgen was en toch klinkt, klinkt in de ziel van Elia. Hier 
slaken alle theologen, die aankomen met rationele duidingen, een hopeloze kreet; 
staak maar met uitleggen, met willen verklaren, laat het maar gebeuren zonder 
vastleggen, zonder definitie, zonder begrip, zonder synthese. God ontmoeten in de  
zwijgende stilte van je ziel is een mysterie, een contradictie, een paradox, een 
onmogelijke mogelijkheid. Ja en nee staan naast elkaar en gaan niet én nooit in 
elkaar op. Licht en donker staan naast elkaar en nemen elk hun ruimte in.  

Zo is het goed. Zo is het volmaakt. Vol gemaakt, in de volheid van de ziel ervaarbaar, 
de leegte niet verstoord met holle klanken, maar gevuld met zwijgen, een zwijgend 
versterven, dat niet een boodschapper van de dood is maar van het leven: 
opwekking, opnieuw op weg gaan, alle tegenslagen ten spijt, omkeren op de 
ingeslagen weg die eindigde in de grot, in het donker, de nacht. Elia krijgt de kans 
om twee keer zijn verhaal te doen. Hij is geen zwijgende, hij mag spreken, hij wordt 
gehoord. Maar het antwoord is niet “je hebt gelijk, het heeft niets opgeleverd” etc., 
geen koesteren, geen verzachtende omstandigheden, geen pappen en nathouden, 
geen pilletje tegen de donkerheid, geen invoelend therapeutische feedback. Het 
antwoord luidt: keer om op je weg. En ga op weg om te zalven een nieuwe koning. 
Het antwoord luidt: toekomst! Nieuw licht na deze duisternis. Eliahoe gooit zijn 
mantel over Elisja (Elisa) die met 12 span ossen aan het ploegen is. Elsija slacht de 
ossen, braadt het vlees op het hout van hun jul en biedt het zijn knechten aan, en 
gaat met Eliahoe mee als zijn knecht. In een nieuwe huid, een nieuwe mantel, een 
nieuw leven tegemoet. In een meesterlijke wending in het plot van het verhaal wordt 
Eliahoe opnieuw geboren uit het donker van de grot waarin hij zich had opgesloten. 
Buiten wordt binnen, God in de ruimte, God in de kosmos, wordt God in de ziel. Het 
een kan niet zonder het ander. De schaduw maakt het mogelijk, in het licht kan de 
ziel dat nooit ervaren.  
Daarom is geen schaduw in mijn ogen definitief! Dat is het geloof van Pasen, 
opstanding uit de dood, een overstijging van elke nacht, het onmogelijke vindt plaats. 
Daar is geen instemming voor nodig, geen rationele bevestiging. Dat valt buiten elk 
waarnemen, buiten elke (zoals eerder gezegd) fenomenologie of ontologie, het is 
atheologie omdat het niet kan en toch gebeurt. Durf je dat in je leven toe te laten? 
Deze schaduw, deze nacht, deze kracht van Godsontmoeting? De dood heeft niet 
het laatste woord. 

John Hacking  2017  
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Bijlage 

Donkere nacht  - Johannes van het Kruis 

 La noche oscura 

Canciones del alma que se goza de haber llegado al alto estado de la perfección, 
que es la unión con Dios, por el camino de la negación espiritual. 

  En una noche oscura, 
con ansias en amores inflamada, 
(¡oh dichosa ventura!) 
salí sin ser notada, 
estando ya mi casa sosegada.                     

  A oscuras y segura, 
por la secreta escala disfrazada, 
(¡oh dichosa ventura!) 
a oscuras y en celada, 
estando ya mi casa sosegada.                      

  En la noche dichosa, 
en secreto, que nadie me veía, 
ni yo miraba cosa, 
sin otra luz ni guía                               
sino la que en el corazón ardía.                  

  Aquésta me guiaba 
más cierta que la luz del mediodía, 
adonde me esperaba 
quien yo bien me sabía, 
en parte donde nadie parecía.                     

  ¡Oh noche que me guiaste!, 
¡oh noche amable más que el alborada!, 
¡oh noche que juntaste 
amado con amada, 
amada en el amado transformada!             

  En mi pecho florido, 
que entero para él solo se guardaba, 
allí quedó dormido, 
y yo le regalaba, 
y el ventalle de cedros aire daba.                

  El aire de la almena, 
cuando yo sus cabellos esparcía, 
con su mano serena 
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en mi cuello hería, 
y todos mis sentidos suspendía.                   

  Quédeme y olvídeme, 
el rostro recliné sobre el amado, 
cesó todo, y déjeme, 
dejando mi cuidado 
entre las azucenas olvidado.       

Donkere nacht 

Die donkerste der nachten, 
Mijn angstig hart ontvlamd in liefde-dromen, 
O diep-verblijdend trachten! 
Ging 'k uit, door geen vernomen, 
Want heel mijn huis was reeds tot rust gekomen. 

In 't donker, vol verwachten, 
De schuiltrap langs, vermomd, in veilig schromen, 
O diep-verblijdend trachten! 
In 't donker, onvernomen, 
Want heel mijn huis was reeds tot rust gekomen. 

Die nacht van diep verblijden, 
In 't dichte donker ongezien gebleven- 
Toen 'k niets kon onderscheiden, 
Geen gids, die hulp kon geven, 
Dan 't ene licht in 't innigst van mijn leven. 

Die schijn, mijn gids, geleidde 
Mij zekerder dan 't licht der middagstonde 
Tot waar zijn hoop mij beidde, 
Die 't hart mij lang reeds kondde, 
Op ergens in de hof verborgen sponde. 

O nacht die mij geleidde, 
O nacht meer dan de dageraad liefgezinde, 
O nacht die samenvlijde 
Minnaar en zielsbeminde 
Waar Minnaar in beminde zich hervinde, 

Aan 't hart dat liefde kuste 
Tot bloei die zich om Hem voor elk verheelde, 
Lag Hij in slaap en rustte, 
En wijl mijn ziel Hem streelde, 
Wuifde de ceder-waaier koele weelde- 

Toen zo, van hoogste tinne, 
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De wind Hem zacht het haar uit-een kwam strijken, 
Wondde zijn hand, vol minne, 
Mijn hals bij 't neder-reiken, 
En deed mijn zinnen gans en al bezwijken. 

Ik beleef er, zelf-vergeten, 
hield mijn gelaat dicht óver Hem gebogen, 
stil alles, heen mijn weten -  
heen wat mij had bewogen, 
tussen de lelies aan mijn geest onttogen. 

vertaling J. Peters 

STANZA'S: in een donkere nacht 

I 
In een donkere nacht, 
in smachtende liefde ontbrand, 
o zalig lot! 
ging ik op weg, onbespied, 
mijn huis lag verzonken in rust. 

II 
In de nacht, onbedreigd, 
langs de geheime trap, in vermomming, 
o zalig lot! 
In het donker, verborgen, 
mijn huis lag verzonken in rust. 

III 
In die gelukzalige nacht, 
in stilte, door niemand gezien, 
onzichtbaar ook voor mijzelf, 
zonder ander licht, zonder gids, 
behalve de gloed in mijn hart. 

IV 
Dat was het licht dat mij leidde 
zekerder dan het zonlicht des middags 
daarheen waar Hij op mij wachtte 
-Hij die ik zo goed kende - 
en waar niemand verscheen. 

V 
O nacht die mij leidde; 
O nacht, lieftalliger dan de ochtend; 
O nacht die de eenwording bracht 
van de minnaar met zijn beminde, 
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die haar, de beminde, deed opgaan 
in haar geliefde. 

VI 
Tegen mijn borst, met bloemen bezaaid, 
rein gebleven terwille van Hem, 
daar rustte Hij en sliep; 
en ik liefkoosde Hem, en de ceders 
wuifden Hem koelte toe. 

VII 
Terwijl Zijn haar golfde in de wind 
die neerdaalde uit de toren 
sloeg Hij mij tegen mijn nek 
met Zijn tedere hand, 
waarop ieder gevoel mij ontvlood. 

VIII 
In vergetelheid leefde ik voort, 
mijn hoofd rustend op mijn geliefde; 
verloren voor alles en voor mijzelf, 
en liet mijn zorgen varen 
tussen de lelies, vergeten. 

Vertaling: I. van Wilsum 

Donkere nacht 

Toen zover ik zien kon 
geen vuur brandde 
geen licht gloorde 
alsof licht nog nooit geroepen was 
vuur nog niet uitgevonden 
ben ik gegaan 
mijn ziel in mij 
een gloeiende draad 
een laaiende strohalm. 

Door spiegelgangen 
ben ik gegaan 
door open deuren naar buiten 
de brandtrap af 
de valkuil van de slaap voorbij 
mijn ziel in mij 
een gloeiende draad 
een laaiende strohalm. 

Zou zon bestaan 
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zouden sterrenwegen 
opduiken begaanbaar 
zou droomachtig mooi 
boven mij 
de stad van de maan - 
of zou één enkele 
man met ogen van 
weerlicht mij wenkende 
hoog aan de hemel staan 
ik zou niet gaan in 
dat licht. 

Ik radeloos gelukkige 
mijn ziel 
zee onder schotsen fonkelend 
zwart licht 
gesternte onder puin en as 
begraven onzienlijk licht 
steekvlammen dun als berglucht 
mijn gewrichten 
dooraderend verwilderend 
ontschaduwd licht 
zenuwenziel 
die arendsogen schroeit 
in mijn gezicht. 

Ziel 
kleinste onbekende 
doe mij gaan 
door deze nacht 
dit waanlandschap 
dit onbestaan 
tot waar wie op mij wacht 
die achter namen woont 
hartslag doodstilte duur 
van dit ontvonkt moment 
die wonder is dorst 
lafenis de ongevonden 
vondeling de zielsbeminde 
die mij kent. 

Een vrije variant van Huub Oosterhuis 

Waan van de dag 

Níet aanheffen zul je de naam van de ENE, God-over-jou, voor valse zaken;  
want niet ongestraft laat de ENE wie zijn naam aanheft voor valse zaken! 
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Exodus 20, 7 (Naardense Bijbel) 

Trage nicht Seinen deines Gottes Namen auf das Wahnhafte, denn nicht straffrei 
lässt er ihn, der seinen Namen auf das Wahnhafte trägt.  

Exodus 20, 7 (Vertaling: Buber-Rosenzweig) 

Er zijn geen goede of slechte gelovigen, goede of slechte atheïsten, 
er zijn alleen echte inquisiteurs! (Alain Finkelkraut) 

Geciteerd in: Ouaknin, Marc-Alain, ¿, God en de kunst van het vissen, Tielt 2016 
(Lannoo) 

Het begin van de ramadan werd gemarkeerd met aanslagen waarvoor IS de 
verantwoordelijkheid opeiste. Een vreemde manier om je gelijk te halen als je als 
gelovige je gaat bezinnen op je relatie met God/Allah. De vastenmaand markeren 
met geweld en dood. Zelfs de moord op medegelovigen, ook al worden die 
misschien niet zo beschouwd omdat ze geen IS-aanhanger zijn, is geoorloofd en 
vindt plaats. Het sektarisch geweld van IS beroept zich op interpretaties van de 
Koran en op lezingen van verklaarders. Zwart-wit denken is de norm: je bent voor of 
je bent tegen. Ben je tegen, dan is je dood gerechtvaardigd. De aanhangers van 
deze sekte denken te weten wat God wil en denken ook te moeten handelen in zijn 
Naam. De beloning is het martelaarschap en een verblijf in het paradijs, inclusief 
familie (ook al zijn die niet allemaal zuiver op de graat). Dit soort gedachten komen 
niet uit de lucht vallen. De verschillende tradities in de Islam getuigen van 
verschillende vormen van radicaliteit en tolerantie. De variant in Saoedi-Arabië 
ontwikkeld is niet de meest tolerante en vrouwvriendelijke. Westerse leerlingen die 
daar een opleiding gaan volgen verdienen dan ook, in mijn ogen, meer aandacht: 
van de geheime diensten, wel te verstaan! Vaak keren zij terug met een radicale 
boodschap en een radicaal ingesteld hart. Nieuwe missionarissen, nieuwe 
zendelingen die hun geloof met en zonder geweld willen propageren. Osama Bin 
Laden kon ervan getuigen. Afghanistan wordt nog steeds gegijzeld door de 
aanhangers van deze man.  
Het is een simpel wereldbeeld: zij staan aan de goede kant van de geschiedenis en 
het is hun taak om alle anderen daarvan te overtuigen, met en zonder geweld. 
Dommer kan het ook niet, in mijn ogen. Het is niet alleen dom maar ook verwaand en 
hoogmoedig. En het is inhumaan. Wie ben jij als mens, als (zelfbenoemde) gelovige, 
om anderen het leven te ontnemen omdat ze het niet met je eens zijn, of omdat je 
hen beschouwt als vermeende vijand?  

De studie van de Koran of van een ander religieus belangrijk boek is geen kwestie 
van het lezen van enkele op internet gedeelde meningen. Ook niet van een 
samenraapsel van interpretaties alsof daarmee ‘de waarheid’ aan het licht is 
gekomen. Hoe pretentieus deze internetgeleerden ook mogen overkomen die jou 
deze ‘waarheden’ onthullen en op basis waarvan jij denkt te moeten handelen. 
Vergezeld van beelden van dode gelovigen, bombardementen en ander onheil is dat 
geen reden om deze zelfverklaarde profeten op hun woord te geloven en ook zelf de 
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wapens op te pakken om de ramadan te gaan vieren! Ik heb dus weinig begrip voor 
deze radicale uitingen. Ik zal dat ook nooit gaan krijgen. Want het is een vorm van 
kortzichtige domheid die God in zijn zak denkt te hebben.  
En als heb je jaren aan een universiteit gestudeerd om dergelijk radicaal gedrag te 
verantwoorden, het is van nul en generlei waarde. Je hebt als mens niet het leven 
van andere mensen te nemen op basis van jouw gedachtengoed. God/Allah erbij 
halen is in mijn ogen blasfemie, idolatrie. Afgodendienst van het zuiverste water! 
Allah akbar roepen bij elke oorlogsdaad, bij elk gelost schot, bij elke aanval, is Allah/
God onwaardig en is een daad van de naam van God/Allah verbinden aan een valse 
zaak. Denken daarvoor ook nog met een paradijs te worden beloond is een 
volslagen gotspe! Dat roept alleen maar walging op voor dergelijk moorddadig 
handelen.  

Wie en wat God/Allah is, gaat ons verstand te boven. We moeten ook niet willen om 
dat te weten te komen, alsof we God/Allah in onze zak zouden kunnen steken. Marc 
Alain Ouakin, een Franse rabbijn schrijft hierover, ik citeer:  
 
“De houding van de mens in zijn relatie tot God, of die nu bestaat of niet, of hij zich 
verbergt of niet, is die van een 'zoeker van de waarheid' en niet een ‘bezitter van de 
waarheid', die van talmid-chakham, ‘leerling wijze', naar een uitdrukking die de 
Talmoed gebruikt om een Meester, een denker aan te duiden. 
Er is altijd een talmid, een leerling, in de denker. De leerling, de talmid, is diegene die 
studeert, die eeuwig studeert. 
De talmid-chakham is niet in staat om op een begrijpelijke, bevredigende manier te 
antwoorden op alle vragen die hem gesteld kunnen worden betreffende zijn daden, 
en op zo'n manier te antwoorden dat het geheel van zijn antwoorden een 
samenhangend discours vormt. 
De talmid-chakham is zich nooit helemaal en volkomen bewust van zichzelf; de 
eeuwige student is nooit 'de mens van het absolute weten', de mens van de 
zekerheid. 
En daarom is hij altijd bezig met willen, verlangen, veranderen. 
De talmid-chakham weigert samen te vallen met zichzelf, hij is nooit tevreden met 
zijn identiteit. Dat heeft belangrijke gevolgen: de talmid-chakham valt niet samen met 
welke morele perfectie ook. Zijn perfectie is weigeren zichzelf de illusie van enige 
perfectie aan te praten; zijn perfectie is zijn mogelijkheid- tot perfectioneren (Frans: 
perfectibilité; Andre Neher). 
De talmid-chakham plaatst zich in de voortdurende beweging van zijn wording, de 
zekerheid loslatend om binnen te gaan in de onrust van 'het niet weten'. 
De Meester kan ook weigeren dat men hem Meester noemt, uit angst om zich uit te 
putten door de vragen van de leerlingen, zonder tijd te hebben om zijn eigen energie 
te herstellen. De Meester weet dat hij tegelijkertijd 'meester en leerling' - talmid-
chakham - moet zijn, om zich opnieuw te laten vollopen met spirituele en intellectuele 
krachten, nodig voor de overlevering.” 

Het zou een mens niet misstaan om zich niet voor te staan op zijn kennis. Al die 
verklaarders op internet en daarbuiten die zichzelf op de borst kloppen en de 
pretentie verwoorden dat zij weten hoe een vers, een zin, een woord uit Koran, bijbel 
of andere heilige boeken moet worden verstaan, benader ik met argwaan. De 
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betekenis is nooit af, nooit voorgoed duidelijk en helder. Er is geen zekerheid, dan de 
zekerheid die men zichzelf toedicht en dat is een illusie, een vorm van magisch 
denken. Het getuigt van weinig rationeel inzicht als men zijn opvattingen denkt te 
moeten verdedigen als de waarheid, alsof waarheid iets is dat jij met je geringe 
mensenverstand kunt bevatten en kunt weergeven. De realiteit waarin we verkeren 
en die ons omgeeft is te groot en te mysterieus om te bevatten. “Wat is het geheim 
van het leven?” “Wat is het geheim van de dood?” Twee op het oog eenvoudig 
lijkende vragen maar niemand die het antwoord kan geven. Als we het antwoord 
koppelen aan Allah/God is dat ook een vorm van onzekerheid, van toegeven dat wij 
het als mensen niet weten en niet kunnen. En het is een vorm van de bevestiging 
van het geheim, het mysterie dat ons omgeeft en dat zoals Simone Weil zegt, een 
uitnodiging is tot meditatie en niet tot discussie of geloofsstrijd.  

Marc Alain Ouaknin drukt het zo uit, ik citeer:  

“De talmid-chakham kent geen comfortabele uiterlijke zekerheid, voor eens en altijd. 
In het 'geloven' dat nog 'zoeken' blijft, is er altijd een voor en een -tegen'. En zodra je 
het 'voor' kiest, weet je heel goed dat een ogenblik later de twijfel je het ‘tegen' Iaat 
ontdekken. 
'Het is de beweging van onzekerheid die het teken is van onze relatie met God; die 
onzekerheid is het teken zelf van het geloven. Het is wanneer het individu met 
verzekerd is van zijn relatie met God, dat hij een relatie heeft met God. Ongelukkig 
diegenen die geloven dat ze in relatie zijn met Hem, want die zijn het zeker niet. 
' (Commentaire de Jean Wahl, Études kierkegaardiennes, Vrin, 1974, p. 301)” 
En ook:  
“De rol van het lezen en de interpretatie heeft als roeping te ontsnappen aan dat 
risico van de idolatrie. … 
In de Talmoed gaat het er niet om de tekst beter te begrijpen, of God beter te 
begrijpen: dat zou een manier zijn om zich God toe te eigenen, het oneindige op te 
sluiten. Nee, het gaat erom de tekst zo te interpreteren dat het woord dat hij bevat - 
en dat enig is - op een meervoudige manier begrepen wordt. En het is die 
meervoudigheid die vrijheid wordt, van God en de mensen.” 

Interpreteren, betekenis geven, telkens opnieuw is vrijheid creëren. Is werken aan je 
bestemming, aan je verantwoordelijkheid voor deze wereld. Kogels zijn geen 
argumenten, bomgordels ook niet. Met auto’s talloze onschuldigen vermoorden is 
afgodendienst en heeft niets met God of Allah te maken. Verblinde aanhangers van 
IS blijven blind totdat zij gaan inzien dat de wereld niet zwart-wit is, dat hun gedrag 
tegen elke humane vorm van geloven ingaat en dat zo geen wereld opgebouwd kan 
worden. Edmond Jabès, die in Oukann wordt geciteerd schrijft:  

“Interpreteren is noodgedwongen tussen beide komen in de lotsbestemming van de 
individuen en de wereld; het is aan die lotsbestemming een nieuwe wending geven, 
er de absolute verantwoordelijkheid voor nemen en bereid zijn er de prijs voor te 
betalen. 
Het Boek interpreteren is daarom, in de eerste plaats, opstaan tegen God om stem 
en pen te onttrekken aan Zijn macht. 
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We moeten ons ontdoen van het goddelijk deel dat in ons is, met als doel God terug 
te geven aan zichzelf en te genieten van onze menselijke vrijheid.” 

En Roland Barthes wordt aangehaald met een ander citaat van dezelfde strekking:  

“Een tekst interpreteren is niet hem een betekenis geven (min of meer gefundeerd, 
min of meer vrij), maar integendeel het appreciëren van de meervoudigheid waaruit 
hij bestaat.” 

Ons menselijk bestaan is meervoudig. We zijn niet vast te leggen op een betekenis, 
op een doel, een levensweg, een einddoel. En we zijn niet alleen op deze wereld, 
niet als groep, niet als beweging, niet als religie en niet als sekte. We bestaan 
samen. We leven samen. De claim op waarheid die anderen uitsluit is daarom niet 
alleen een leugen maar ook een misdaad. Een misdaad tegen de mens, de 
menselijkheid en de mensheid. Dat kan geen beroep op God/Allah goed praten. 

John Hacking 2017 

Citaten uit: Ouaknin, Marc-Alain, ¿, God en de kunst van het vissen, Tielt 2016 
(Lannoo) 

Hel binnen handbereik 

De weg naar de hel is bezaaid met goede bedoelingen. Houdt de mens een worst 
voor en hij hapt. En dat al sinds het ontstaan van de mens als soort. Sciencefiction 
wordt sneller realiteit als we voor waar willen hebben. In de serie Black Mirror wordt 
in aflevering 2 met de titel “15 Miliion Merits” een beeld geschetst van een gesloten 
toekomst waarin mensen hun dag doorbrengen door te fietsen voor energie. 
Daarmee wekken ze niet alleen energie op maar verzamelen ze ook punten om hun 
gravatars aan te kleden en speciale wensen digitaal om te zetten zoals het uitzetten 
van een reclameboodschap in hun wooncel. In deze ruimte is de muur digitaal en 
zendt voortdurend berichten uit. Het leven bestaat uit het ondergaan van deze 
berichten, een digitaal aangestuurde beeldwerkelijkheid en uit fietsen. Een enkeling 
fietst zoveel punten bij elkaar dat hij of zij mee mag doen aan de “Hot Shot” wedstrijd 
waarin drie juryleden oordelen over je bijdrage. Valt dat goed uit dan ben je verlost 
van het fietsen en mag je meedoen in de wereld van de showbusiness. Dan mag je 
echt goud dragen in plaats van digitaal goud, zo een van de sterren die het heeft 
gemaakt. Onze held in het verhaal is onder de indruk van een nieuw  meisje dat op 
het toilet zingt. Hij schenkt haar zijn punten en zij dringt door in de wedstrijd. Maar 
door haar uiterlijk trekt niet het zingen de aandacht maar wordt zij overgehaald om 
mee te spelen in seksfilms. Deze tragische ontwikkeling die door de hoofdpersoon 
telkens te volgen is in zijn cel omdat de reclame deze beelden telkens presenteert 
leidt tot een verrassende ontknoping. Onze hoofdpersoon zet alles op alles om ook in 
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de “Hot Shot” wedstrijd door te dringen en als het zover is, dreigt hij voor de ogen 
van de jury zelfmoord te plegen. Zijn protest wordt beoordeeld als een toppunt van 
spraakkunst en hij krijgt een nieuwe rol aangeboden in de uitzendingen van een van 
de juryleden. Eindshot: een sap drinkende acteur die de digitale verte inkijkt, in een 
grotere cel. Conclusie: er is geen ontsnappen aan de nieuwe werkelijkheid van de 
digitale terreur. Niets in de film duidt erop dat er nog een leven buiten deze 
werkelijkheid bestaat. 

Die ervaring hebben wij nu nog wel. Of moet ik spreken van een illusie want als ik het 
artikel moet geloven uit de Volkskrant van 25 april 2015 “China kent iedere burger 
score toe” blijkt dat in 2020 elke burger in China verbonden is met een digitaal 
scorebord waarop zijn sociaal gedrag bijgehouden wordt. China wil, zo dit artikel een 
sociaal krediet systeem opzetten waarin maatschappij, politiek, justitie en zakenleven 
belangrijke pijlers zijn en waarin elke burger gemonitord wordt met betrekking tot zijn 
financiële kredietwaardigheid, zijn eventuele strafblad en zijn uitingen op sociale 
media. Dit in de naam van totale transparantie die de voorwaarde is om tot een 
betere mens te komen, of met andere woorden een perfecte burger. Rogier 
Creemers, China-expert noemt dat in het artikel het begin van de totale “gamification”  
het leven als spel, waarin de burger aangemoedigd wordt zoveel mogelijk punten te 
halen, een zo hoog mogelijke score. Reden voor dit alles zou de toegenomen 
normvervaging zijn in China en de rest van de wereld waardoor de burgers 
afgedwaald zijn van de socialistische waarden en normen. 

Ziehier de gedachten van George Orwell’s “Animal Farm” en “1984” in de meest 
levende uitvoering want wie bepaalt wat goed of slecht is, wie bepaalt de spelregels, 
de meetlat waarlangs de burger met zijn gedrag wordt gelegd? Hoe corrupt is het 
systeem ondanks de schijn van totale transparantie? Want geen systeem is 
volmaakt, altijd zijn er bugs. De gedachten uit de film “de Matrix” worden dus in 
China in werkelijkheid omgezet: “every-one will be connected”, er is geen wereld 
meer daarbuiten. Het getuigt van een geloof in de maakbaarheid van de samenleving 
en de kneedbaarheid van het gedrag van mensen. In de film uit Black Mirror was er 
nog een niche in de digitale realiteit van alledag namelijk het romantische dagdromen 
van de hoofdrolspeler en ook de gevouwen kleine pinguïn van (afval)papier door het 
meisje. Een ruimte die steeds verder ingeperkt werd door de opdringerigheid van de 
digitale realiteit. Als kijker was dat goed ervaarbaar. Maar waar zijn de niches in de 
nieuwe werkelijkheid van het sociaal krediet systeem? Afwijkend gedrag mag dat 
nog? Afwijkende gedachten, afwijkende seksualiteit, kunst die grenzen verkent? 
Kortom hoe breedmazig wordt het net waarmee de digitale burgervis wordt 
gevangen? En wie vlecht dit net? Wie bepaalt de grootte van de mazen, wie trekt 
aan de touwtjes? De betere dieren die allemaal gelijk zijn? En religie mag dat nog of 
wordt het sociale systeem de enig toegelaten vorm van religie? Een volledig 
gecontroleerde digitale samenleving, hoe goed bedoeld ook, is de meest naïeve 
invulling van een menselijke hel omdat elke vorm van vrijheid opgeofferd wordt aan 
het systeem. De worst die wordt voorgehouden is perfectie, ontplooiing van al je 
talenten (als je daarmee gezegend bent want anders beland je in de onderste 
categorie in deze “Brave New World”) en de hemel op de digitale aarde. Het is een 
hel vermomd als hemel, de duivel van de maakbaarheid lacht in zijn vuistje. Zijn er 
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nog echte gelovigen die hiertegen op willen staan in naam van het ongrijpbare, 
onbeheersbare, niet manipuleerbare?  

John Hacking 2015 

Artikel in de Volkskrant van 25 april 2015:  

http://www.volkskrant.nl/buitenland/china-rates-its-own-citizens-including-online-
behaviour~a3979668/ 

Adonai Elohim, wandelend… 

Het boek Genesis in de bijbel vertelt in hoofdstuk 3,8 een interessante anekdote. 
God wordt voorgesteld als wandelend in de tuin. De Statenvertaling zegt: 

Een paar Hebreeuwse begrippen in deze tekst betekenen het volgende:  

 gehoorzamen, begrijpen, luisteren (komt 1168 x voor in de Bijbel) ָׁשַמע
 stem, proclamatie (komt 510x voor in de Bijbel) קֹול
 JHWH, HEERE, God, Godsnaam (komt 6581 x voor in de Bijbel) יְהֹוָה
 Elohim, Godsnaam, goden, engelen (komt 2621 x voor in de Bijbel) ֱאֹלִהים
 wandelen (komt 1559x voor in de Bijbel) ָהַלְך
 moestuin, kruidhof, lusthof, Bet-haggan, hoven, tuin, hof (komt 42 x voor in de ַּגן
Bijbel) 
 wind, adem, geest (komt 379 x voor in de Bijbel) רּוַח
 ,aangezicht, blik, verschijning, tegenwoordigheid, toorn, richting, doel, voorkant ָּפִנים
voorzijde (komt 2128 x in de Bijbel) 
 mens, menselijk wezen, lieden, mensheid, man, mannen, Mensenkind (komt ָאָדם
555 x voor in de Bijbel) 
 bijvrouw, de een bij de ander, vrouw, huisvrouw, vrouwen, van vrouwelijk ִאּשּׁה
geslacht (komt 781 x voor in de Bijbel) 

SV En zij hoorden de stem van den HEERE God, wandelende in den 
hof, aan den wind des daags. Toen verborg zich Adam en zijn 
vrouw voor het aangezicht van den HEERE God, in het midden 
van het geboomte des hofs.

WLC ו ִמְּפנֵ֙י  ֹ֗ ם וְִאְׁשּת א ָהָֽאָד֜ ום וִַיְּתַחֵּב֨ ֹ֑ ן ְל֣רּוַח ַהּי ְך ַּבָּג֖ ים ִמְתַהֵּל֥ ול יְהָו֧ה ֱאֹלִה֛ ֹ֨ ַוִֽיְּׁשְמ֞עּו ֶאת־ק
ץ ַהָּגֽן׃  וְך ֵע֥ ֹ֖ ים ְּבת יְהָו֣ה ֱאֹלִה֔

Trans
.

wayyišəmə‘û ’eṯ-qwōl JHWH ’ĕlōhîm miṯəhallēḵə bagān lərûḥa 
hayywōm wayyiṯəḥabē’ hā’āḏām wə’išətwō mipənê JHWH ’ĕlōhîm 
bəṯwōḵə ‘ēṣ hagān:
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bron: http://www.bijbelaantekeningen.nl/files/biblevers?Genesis%203:8 

God wandelt in de tuin, in de hof, de moestuin. In de (koele) avondlucht, bij het 
winderig worden van de dag, de vertalingen zijn divers . Soms wordt er ook 5

verwezen naar storm, omdat God’s stem klinkt als een storm. Maar niet ‘God’ 
wandelt in de tuin, geen abstracte godheid, maar Adonai Elohim. Dat is een dubbele  
naam voor God. Het zijn begrippen met een andere status en een andere betekenis. 
Soms zelfs met kleine accentverschillen in andere teksten waardoor ook de 
betekenis kan verschuiven. De vertalingen zijn dan ook vaak anders dan je gewend 
bent en zeker als je ervan uit gaat dat er God staat. Hierover is al veel geschreven. 
Maar wat mij het meest frappeert in dit fragment is níet de dubbele naam van God, 
maar het feit dat hij al wandelend wordt voorgesteld in de tuin. Bij het horen van de 
stem van God (Adonai Elohim) verbergen Adam en zijn vrouw zich in de hof tussen 
de bomen.  

Een ‘God’ (Adonai Elohim) die wandelt, die (als het avond is) tegen de avond een 
luchtje gaat scheppen. Maar dat níet in stilte doet, want zijn stem wordt gehoord. Het 
horen van zijn stem is aanleiding om zich te verstoppen. Ze verstoppen zich voor het 
aangezicht van God. Is de stem van God een geruis als donder? Het zou zo maar 
kunnen. En wat is zijn aangezicht, hoe ziet dat eruit? Alleen al door het letterlijk 
nemen van de tekst en de vragen die je hier kunt stellen, blijkt deze tekst helemaal 
niet zo vanzelfsprekend en eenvoudig te zijn. De nieuwsgierigheid wordt geprikkeld 
maar je krijgt vanuit de tekst eigenlijk geen antwoord. Je kunt wel vragen stellen 
maar het antwoord blijft uit. Betekent dat, dat je dan ook maar geen vragen moet 
stellen of dat je geen domme vragen moet stellen, of vragen die niet ter zake zijn? Ik 
vermoed van niet. Elke vraag doet als het ware een poging om verder door te 
dringen in de tekst maar soms is de tekst te (hermetisch) gesloten zodat de vraag 
afketst. Een deur die niet valt te openen, een muur die niet valt af te breken, of een 
niets dat geen verdere inhoud toelaat. Misschien is dat wel een goede toegang tot 
deze teksten: de betekenissen houden een keer op, ze stranden, ze komen niet 
verder, ze worden niet dieper, niet verdiept, omdat er niets is om je tanden in te 
zetten, er is niets om verder te komen, om te verdiepen. Tuin, wind, stem, Adonai 
Elohim, aangezicht, mens, vrouw en bomen. Dat is het dan. Wandelen, horen, 
verstoppen. Een paar werkwoorden en een paar zelfstandige naamwoorden. 
Daarmee wordt het verhaal verteld.  

Als je nou God mensachtig zou uitbeelden, al wandelend, dan leg je een betekenis in 
de tekst die er niet is. Er staat nergens dat God lijkt op een mens, en wandelen is 
niet synoniem met een wandelende mensachtige. Maar de verzoeking is groot om 
toch in deze valkuil te trappen. Kijk naar afbeeldingen in de geschiedenis van de 
kunst die dit thema hebben opgepakt: schepping, de tuin en de zondeval. God als 
oude man met baard, Adam en Eva beiden naakt of een beetje bedekt met 
vijgenblad. Toch is het eigenlijk kolder om zich zo God voor te stellen want ook het 
begrip ’aangezicht’ betekent niet dat deze God een menselijk aangezicht zou 
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hebben. Misschien is God wel een soort donderwolk, een schaduw, een flard mist, 
een vurige wolk, een onvatbaar en onaantastbaar verschijnen waar je geen grip op 
krijgt en ook geen grip op kunt krijgen.  

Als ik deze tekst lees vanuit de ontmoeting van Mozes met God, het neerdalen van 
de wolk op de berg Horeb, de wolk boven of naast de ingang van de tent van 
samenkomst (Exodus 33,9-11), dan word ik weer verleid om God een menselijke 
gestalte te geven omdat Mozes met God spreekt, zoals een mens met een andere 
mens spreekt. Maar ook dit is geen argument en geen bewijs om God menselijk af te 
beelden. En vers Exodus 33,20 zegt dat je het gezicht van God niet mag zien want 
dan blijf je niet in leven. Het aangezicht van God zien, het goddelijk gezicht oog in 
oog zien kost je het leven. Hoe zit dat dan bij ons verhaal uit Genesis? Daar wordt 
niks gezegd over een vroege dood van onze hoofdpersonen als zij zich verbergen 
voor Gods aangezicht. God roept hen tevoorschijn en zij komen te voorschijn. Ik 
neem aan voor zijn aangezicht. Ze worden toegesproken en bestraft. Het horen van 
zijn stem is voldoende om meteen actie te ondernemen: zich verbergen voor zijn 
aangezicht, wetende dat ze in overtreding zijn. In het verhaal van Mozes trouwens is 
alleen sprake van Adonia, wat met Heer, Heere, wordt vertaald. Mozes krijgt wel de 
gunst om God van achteren te zien, als de Heer voorbij gaat. God zegt: als ik voorbij 
ben gegaan haal ik de hand weg en kun je mij van achteren zien.  

Zou het zo kunnen zijn dat er gedurende de geschiedenis de relatie met God van 
wandelend in de tuin tot en met neerdalend op de Horeb en de tent van 
samenkomst, en de grot waar Hij aan voorbij gaat, een accentverschuiving heeft 
plaatsgevonden. Bij Mozes wandelt God niet meer in een tuin. Zo intiem als deze hof 
wordt het niet meer. Bij Mozes is de woestijn plek van ontmoeting en samenkomst. 
Een tegengesteld stuk land in vergelijking met een vruchtbare hof. Maar ook daar is 
Godsontmoeting mogelijk, misschien precies daar en nergens anders! Zo wordt de 
lijn voortgezet die in Genesis is gestart. De mens staat in relatie tot God en God 
wendt zich tot de mens, spreekt en luistert, er zijn gesprekken. Misschien is dat dan 
ook de kern van dit soort verhalen: God is een God voor mensen - God is ten 
nauwste verbonden aan deze mensen en laat dit zien, doet de mens dit ervaren. En 
als we denken dat die God te veraf en te abstract is, wordt hij in de bijbel voorgesteld 
als wandelend, als sprekend, luisterend, als betrokken God. Expliciet wordt daarbij in 
de geboden vermeld om die God hoe dan ook op geen enkele manier te verbeelden 
(Exodus 20,4), ook niet in de vorm van andere goden. Dit verbod heeft echter niet 
het gevolg dat God helemaal los van de mens wordt omschreven zodat er van 
wandelen en spreken en luisteren geen sprake zou (kunnen) zijn. Er is een verhaal 
van een rabbijn bekend die spontaan in huilen uitbarstte, als hij telkens weer deze 
passages las van een God die spreekt. Een God die het niet beneden zijn stand (ook 
weer zo menselijk) acht om met de mens te spreken, dus ook met hem. Die emotie 
werd hem telkens te veel. Ik kan daar wel inkomen, God zo dichtbij ervaren dat je 
erdoor emotioneel geraakt wordt. Mooi toch dat dát kan in een relatie waarin je van 
de kant van God in ons leven zelden of nooit iets zult vernemen, maar waarin door 
het vertellen ervan iets kan ontstaan van relatie die verder gaat dan het aanhoren 
van een mooi sprookje. Als het toch eens waar zou kunnen zijn…Die hoop wordt dan 
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gewekt en als de mens gaat leven in het door God uitgezette spoor, dan ontdekt hij 
of zij vanzelf waartoe die weg zal voeren.  

John Hacking 2018 

Koudwatervrees 

Religies zijn betekenissystemen. Ze geven antwoorden op bepaalde specifieke 
vragen die leven en dood, begin en einde betreffen. Maar ook vragen hoe te leven, 
hoe de samenleving in te richten en welke ethische regels daarbij een rol kunnen 
spelen. Er zijn veel soorten religies, er zijn binnen een religie vaak veel varianten en 
er zijn veel overeenkomsten en veel verschillen tussen de religies. Kortom één religie 
of één variant kan nooit de ‘ware’ zijn!  Hoe overtuigd de aanhangers zich ook 
mogen presenteren, ze hebben niet begrepen dat de veelheid aan religies en de 
meerduidigheid hiervan nooit kan betekenen dat er maar één de ware zou zijn. Het is 
dus eerder een vorm van onzekerheid en van een zoeken naar houvast om jouw 
eigen variant boven andere te stellen. Dan weet je waar je aan toe bent. Maar het 
getuigt van weinig inzicht en weinig logica om hartgrondig vast te houden aan je 
eigen gelijk. Wie ben jij dat je kunt overzien wat er wordt aangeboden en wie ben jij 
dat je ook nog de goede keuzes kunt maken terwijl de criteria vaak zo onduidelijk zijn 
waarop je jouw keuzes kunt baseren?  

Veel mensen denken dat religies, omdat ze betekenissystemen zijn, ook een koffer 
vol met antwoorden zijn, antwoorden op alle vragen. Dat is een misvatting. Religies 
die zichzelf zo verstaan, als antwoord op alle vragen, zijn ideologieën, het zijn 
systemen die zich losgezongen hebben van de werkelijkheid. De werkelijkheid zelf is 
meeromvattend, groter dan een religie, hoe oud die ook moge zijn. Laat vele 
bloemen bloeien, laat de vele religies op hun wijze antwoorden zoeken en geven op 
de vragen die er liggen, maar maak niet een bloem de allerbelangrijkste. Er is geen 
dier in het bos dat de koning kan spelen ook al komt dat in sprookjes vaak voor. 
Daarom zijn het ook sprookjes. Religies die de rol van koning opeisen, in het Duits 
heet dat “Absolutheitsanspruch”, dat wil zeggen, beweren dat je de belangrijkste bent 
(en de enige echte ware religie), die religies komen al snel in een grimmige 
sprookjeswereld terecht waar de aanhangers eerder slaven worden dan vrije 
mensen. 

Religies geven vragen op bepaalde antwoorden maar als die antwoorden geen 
vragen meer oproepen stopt het denken. Dat is de dood in de pot voor het denken. 
Niets is zo frustrerend voor de vrijheid van een mens als hij niet meer mag en niet 
meer kan nadenken. Hij zit dan meteen in een gevangenis, die er voor hem zo wordt 
geschapen, door al die onbetwijfelbare antwoorden. Antwoorden waaraan niet 
getwijfeld mag worden zijn dodelijk op meerdere manieren. De ideologie, de kracht 
van het definitieve antwoord, maakt mensen tot slaven en uiteindelijk tot zombies. Al 
het leven gaat eruit. Er is niks meer om naar te streven of om naar te verlangen. 
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Want de vervulling van de echte verlangens ligt altijd buiten alle antwoorden, altijd 
aan de andere kant van de horizon. Als je eenmaal bij die horizon bent aangekomen,  
ontdek je dat er toch weer een nieuwe horizon ligt, met nieuwe vragen. Ware dit niet 
zo, dan is elke zoektocht, elke poging om je verlangens te volgen, een zinloze weg. 
Dan kun je net zo goed dood zijn. In de kist is er geen verlangen meer, is elke 
ambitie, elk levensvonkje gestorven. Als je de antwoorden in je zak hebt hoef je niet 
meer verder te vragen en als het vragen ophoudt is het einde bereikt.  

Een betekenissysteem dat geen nieuwe en geen kritische vragen toestaat is een 
dode letter. Met dode letters kun je als levende niet zoveel. Het inspireert niet en het 
maakt je moedeloos want alles ligt al vast. Leven wil zeggen dat er ontwikkeling is, 
soms wel via bepaalde structuren en richtlijnen, maar niet zo dwingend dat niets 
meer kan. Leven betekent dat er voortdurend verandering plaatsvindt, transitie, 
transformatie. Het oude wordt vernieuwd, opnieuw uitgevonden, opnieuw vindt het 
plaats in een ander jasje. Is dit niet zo, dan is er geen sprake van leven meer maar 
van dood. Het is dan als een steen, een dode tak, het is dode materie. Als mens zal 
je uiteindelijk ook hier eindigen: een lichaam in de grond of in de oven: materie, as, 
stof, uitgestrooid op de wind, voedsel voor andere levende systemen. Een 
voortdurende kringloop. Als je geen rekening houdt met dit gebeuren, als je denkt dat 
het is zoals het is en niet verandert doe je niet alleen jezelf tekort maar ook de 
maatschappij waarin je leeft samen met je medemensen.  

Vaak hoor ik op mijn werk in de Studentenkerk dat sommige medewerkers en 
studenten niks hebben met het woordje kerk, of met religie. Vaak komt dit voort uit 
het idee dat kerk, religie, geloven, een verzameling van onbetwijfelbare en niet te 
bekritiseren antwoorden is. Fout. Zoals gezegd geen enkele religie heeft ‘de 
waarheid’ in pacht, hoogstens een stukje. Vele stukjes samen vormen de puzzel die 
we realiteit noemen, maar de puzzel is nooit af. Religies hebben wel vaak een schat 
aan ervaring, aan expertise hoe met moeilijke vragen om te gaan. Maar de 
antwoorden zijn relatief, dat wil zeggen, ze staan in relatie met de vragen die nooit 
definitief kunnen worden beantwoord. Goede antwoorden herken je aan het feit dat 
ze in het teken van de hoop staan, dat je hiermee een stukje verder bent gekomen. 
Maar zoals dat is met hoop: hoop doet leven, maar je bent er nooit. Elk antwoord is 
weer aanleiding tot nieuwe verdiepende vragen. En zo blijft het gesprek gaande.  

Als je niks van religies wilt weten, als je vindt dat religies bron zijn van veel conflicten 
(wat niet te bestrijden valt, maar het is slechts een halve waarheid), als je vindt dat 
religies jou niks te bieden hebben, mag dat. Je bent niks verplicht. Maar eigenlijk kijk 
je niet verder dan je eigen neus. Want wat weet je werkelijk van de zeggingskracht 
en de betekenissen die deze verzamelingen van betekenissen kunnen opleveren, 
ook voor je persoonlijk leven? De Duitse filosoof Martin Heidegger heeft zijn hele 
leven in dienst gesteld van een zoektocht naar het filosofische begrip ‘zijn’ (Das 
Sein). Heeft hij het gevonden? Ik denk van niet. Waarom niet? Omdat het ‘zijn’ zich 
voortdurend manifesteert in de ‘zijnden’ maar als zodanig is het niet te vinden. Het 
‘zijn’ is vermengd, flitst op in de ‘zijnden’. Daarmee moeten we het doen. Hetzelfde 
geldt misschien ook op religieus gebied: iets van God, het goddelijke, flitst op in het 
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menselijke, het natuurlijke, het ons omgevende. Maar pakken kunnen we het niet. 
Dat moet je ook niet willen, want dan reik je verder dan je kunt reiken. Dan is kramp 
het resultaat. In de vraag naar zin, naar de zinvolheid van je leven, deze wereld, 
deze mensheid, deze maatschappij, kan het allemaal voorbij komen. Je hoeft het niet 
definitief te weten of te kennen. Als je tevreden kunt zijn met deze beperking kan je 
leven rijk en waardevol zijn, zonder dodelijke ideologieën of strakke systemen waarin 
je ingekneld zit als in een dodelijk harnas. Geef je zelf die geestelijke ruimte. Ook dat 
laatste is een religieus appèl. Het is een uitnodiging om je horizon breed te houden 
en niet in te perken. Het is een uitnodiging die stiekem ook vervat ligt in het 
allereerste boek van de bijbel. In de christelijke traditie heeft men dit negatief 
‘geframed als zondeval. Als tekort schieten aan de kant van de mens, als overtreding 
van een gebod. Maar je kunt er ook anders tegenaan kijken. De zogenaamde 
‘appel’ (er staat letterlijk vrucht) uit het verhaal van Eva en Adam uit het eerste 
bijbelboek Genesis is tevens een expliciete uitnodiging om je verstand niet thuis te 
laten. Je hebt nu na het proeven ervan kennis gekregen van goed en kwaad. Je weet 
dus hoe het zit. Je bent toegetreden tot de mensen met inzicht in de mechanismen in 
deze wereld. En nu je eenmaal kennis hebt van goed en kwaad kun je die kennis ook 
inzetten. Veel succes. Koudwatervrees is ongegrond. 

John Hacking 2018 

De mogelijkheid van een transcendent bestaan?  

(…) wat is bidden? Bidden is de poging om toegang te krijgen tot het bidsel. Zoals ik 
het nu formuleer klinkt dat als een wilsact. En je begrijpt het al: dat is het juist niet. 
Daarom zal ik het iets anders zeggen. Bidden is uitstaan naar het bidsel waar je altijd 
al in staat. Het is het praktiseren van dat altijd al uitstaan in. 
Dat altijd al uitstaan in hebben we allemaal in ons genesteld gekregen. Maar omdat 
we zo druk bezig zijn met andere dingen en nogal eens door angsten en zorgen van 
allerlei aard worden bezocht, vinden we vaak niet meer de rust om te verwijlen in dat 
simpele altijd al uitstaan in. Dat frustreert ons en knaagt aan ons, en daarom 
proberen we die mogelijkheid in ons weg te drukken. We zijn er eigenlijk voortdurend 
voor op de vlucht en zijn van die vlucht zelf gaan houden. We zijn er zelfs verslaafd 
aan geraakt en die vlucht gaan beschouwen als ons leven, als onze existentie zelf. 
Vandaar dat we de bereidheid missen om te bidden en uit te staan en af te dalen in 
het bidsel.  
(…) Het bidsel is dat wat je probeert te verstaan als je bidt. En in of tijdens dat 
verstaan ben je gebed. Bidden is dus eigenlijk gebed worden. En dat waarin je gebed 
wordt, kun je het bidsel noemen. Maar als dat woord je niet bevalt, kun je het ook de 
bedding noemen. Bidden is gebed worden in de bedding. Maar het is nog correcter 
om te zeggen: bidden is je bedden in de bedding van het bidsel.  

(Mystiek voor goddelozen Pag. 208-211) 
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Bidden kan een toegang zijn tot een werkelijkheid waar we misschien wel een 
vermoeden van hebben maar waarvan we geen wetenschappelijke bewijzen hebben 
dat deze ook bestaat. Zoals hemel en aarde gescheiden zijn door de horizon en in 
ons spraakgebruik voortdurend opdoemen alsof zij werkelijkheden zijn die je met 
instrumenten kan bestuderen, zo is de existentie van een transcendente 
werkelijkheid, als een boven, als tegenhanger van een beneden (waar wij vertoeven) 
een feit dat op zichzelf staat en dat een lange traditie heeft in ons spreken. Maar de 
feitelijkheid ervan is niet een geactualiseerde werkelijkheid in het hier en nu die 
voortdurend onder het vergrootglas kan worden gelegd. Het is een feitelijkheid in een 
metaforische context van onze taal, ons zelfverstaan en ons religieus bewustzijn. Wij 
gebruiken de begrippen maar weten eigenlijk niet goed waar ze voor staan en wat 
hun werkelijke waarde is omdat we ons begeven op het terrein van de poëzie, het 
terrein van de religieuze taal, geïnspireerde taal door een transcendente 
werkelijkheid. Concreet: als je bidt, is er dan een God die luistert? Is je gebed gericht 
aan God binnen en persoonlijke relatie? Wat is dan die persoonlijke relatie als de 
andere kant van die relatie niet zichtbaar, niet ervaarbaar, niet concreet voor te 
stellen is? Bidt je dan illusoir, is het een spook waar toe je jezelf richt? Henk van der 
Waal schetst in zijn boek Mystiek voor goddelozen een ander beeld. Het gebed, het 
bidden zelf levert een bidsel op, wordt, is bidsel, en het bidden is jezelf inbedden in 
dit bidsel. Het is een vorm van zelfverstaan die gaandeweg ontstaat door te bidden. 
Je actualiseert dat wat in je leeft door het in de vorm van een gebed tot uiting te 
brengen waardoor als het ware een relatie ontstaat. Maar in die relatie zie je vooral 
de kant van waaruit jij bidt. De andere kant blijft in nevelen gehuld. Je staat uit in je 
gebed en in dat uitstaan ontdek je zelf wie je bent en waarnaar je uitstaat. Van der 
Waal noemt dit uitstaan een werkelijkheid die in ons genesteld is. Waarom dat zo is, 
daarop geeft hij geen antwoord. Zou dat een effect zijn van een zielentoestand, een 
ziel die niet genoeg heeft aan het hier en nu? Trouwens is dit hier en nu wel 
ervaarbaar, is de waarheid van het hier en nu wel grijpbaar?  

Anselm Kiefer worstelt met die vragen en zijn werk is eigenlijk een denken met 
beelden. Zijn schilderijen en beeldhouwwerken zijn posities, zijn opties, zijn 
verkenningen van filosofische, mystieke en mythologische vragen en thema’s. Hij is 
gefascineerd door de taal in de bijbel, de ervaring van het goddelijke en de gevolgen 
van de aanraking met of door het goddelijke. Als de mens in contact komt met het 
sacrale gebeurt er iets bijzonders. Het is de ervaring van een waarheid die wij niet 
kunnen bevatten en die ons in een soort van verwarring, een stamelen, een 
aarzelend pogen tot uitdrukken kan brengen. Hij vergelijkt dat ook met de mystieke 
opvatting van Izaak Luria die de ontmoeting van God met de wereld van de Sefiroth 
beschrijft als een breuk, een vernietiging van die wereld omdat de Sefiroth, de vaten, 
het licht van God, zijn genade niet kunnen bevatten.  

In een gesprek met Klaus Dermutz reageert Kiefer op diens opmerkingen. Het lijkt 
alsof deze gesprekspartners misschien van de hak op de tak springen, maar voor 
Kiefer is de kosmos gerelateerd aan de aarde en is een transcendente werkelijkheid 
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een feitelijkheid die doorwerkt in onze aardse werkelijkheid vanuit het principe ‘zo 
boven, zo beneden’. Een idee dat ook in de Joodse mystiek traditie van de Merkaba 
en bij Robert Fludd, twee inspiratiebronnen voor Kiefer, een rol speelt. Ik geef een 
fragment van dit gesprek weer: 

Wenn die Wörter vom Wind fortgetragen werden, hört es sich wie ein Gestammel 
oder Stottern an. 

Die Wörter Stottern und Stammeln habe ich bei meinen Gesprächen mit dem Jörg 
Widmann oft benutzt. Der Schock über ein Erlebnis ist da, aber man hat nicht die 
Mittel, das Erlebte auszudrücken. Dadurch gibt es ein Gestammel, ein Stottern. lm 
Alten Testament waren die Verrückten sehr wichtig, wurden zum Teil als Heilige 
gesehen. Sie haben nur noch irrsinniges Zeug geredet, aber damals wussten die 
Menschen, dass dahinter etwas verborgen ist, das darüber hinausgeht, was sie 
selbst im Moment denken können. Gestammel und Gestotter sind Zeichen, Hinweise 
auf etwas Größeres, Bedeutenderes, das die Menschen im Moment nicht fassen 
können. 

Die Antwort auf den Schock? 

Nein, nicht die Antwort, sondern der Ausdruck, der unmögliche Ausdruck, oder man 
kann mit Heidegger auch sagen, der uneigentliche Ausdruck dessen, was im 
normalen Sprechen noch nicht enthalten ist. Es ist ein Noch-Nicht, ein Etwas, das 
sich zeigt, aber sich noch nicht objektiviert hat. 

Das wäre die Bewegung des Abbrechens am Anfang. Die Zerstörung ist bedingt 
durch eine Mesalliance, zwei Wesen können nicht zusammenkommen, und beim 
Aufeinanderprallen kommt es zum Bruch der Gefäße. 

Bei Isaak Luria gießt Gott seine Gnade auf die Sefiroth, auf seine Schöpfung, und die 
Hälfte hält es nicht aus und zerbricht gleich, sie ist so geschaffen, dass es gar nicht 
geht. 

Nach der rabbinischen Auslegung ist die Welt, wie André Neher in seiner Studie 
Jüdische Identität (1995) ausführt, nicht auf einmal von Gottes Hand geschaffen 
worden: »Vielmehr gingen der Genesis sechsundzwanzig Versuche voraus, die alle 
gescheitert waren. 

Die Welt des Menschen ist aus dem chaotischen Inneren der Trümmer von früher 
hervorgegangen; doch sie selbst besitzt keinen >Garantieschein<: Sie ist auch selbst 
dem Risiko des Scheiterns und einer Rückkehr ins Nichts ausgesetzt. >Halwaj sche-
ja’amod<, > Hoffentlich wird diese nun standhalten< rief Gott aus, als er die Welt 
erschuf und dieser Wunsch begleitet die Geschichte der Welt und der Menschheit 
und macht deutlich, dass diese Geschichte von Beginn an von äußerster 
Unsicherheit gezeichnet ist.« In Isaak Lurias Kosmogonie halten die Gefäße der 
Energie des ausgegossenen Lichts nicht stand und zerbrechen. 
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Es gibt keine Entsprechung zwischen der Gnade, die Gott aussendet, und dem 
Gefäß, das sie empfangen soll. Das Gefäß geht kaputt. Das kommt im Wort 
Mesalliance zum Ausdruck. 

Eine gestörte Kommunikation. 

Gestörte Kommunikation klingt ein bisschen zu schwach für das, was da passiert. Es 
ist viel mehr - eine Vernichtung.  

Das ist die eine Form der Zerstörung, die andere könnte von kosmischen Kräften 
kommen, zum Beispiel durch das Einschlagen eines Meteoriten auf der Erde 
beziehungsweise in den Türmen. 

Nicht nur das. Es ist hoch interessant, wie wir vor den Sonnenstrahlen geschützt 
sind. Die Sonne sendet so viele Gammastrahlen aus, dass es reicht, um in einer 
Hundertstelsekunde alles auf der Erde zu vernichten. Wir sind davor geschützt, da 
die Erde ein Magnetfeld aufbaut, das diese harten Strahlen von der Sonne filtert. Sie 
würden sofort alles auf der Erde auslöschen , wenn das Magnetfeld nicht da wäre 
und uns schützen würde. Bei uns auf der Erde herrscht ein sehr labiles 
Gleichgewicht. 

Oder das Gleichgewicht gerät durch ein Erdbeben ins Wanken. 

Im Buch Jeremia heißt es, die Grundfesten der Erde werden erschüttert werden. 

Diese Form der Zerstörung liegt außerhalb der menschlichen Destruktivität. 

Ja, aber ich sehe das alles in einem Zusammenhang. Die fragile kosmische Situation 
sehe ich genauso in der Sozietät, Ich sehe die menschliche Gesellschaft als eine 
sehr fragile. Sobald sich in der Gesellschaft ein bisschen etwas ändert, ist das 
gesamte Gleichgewicht bedroht.   

(die Kunst geht knapp nicht unter. Pag 162-164) 

Als God en mens niet bij elkaar kunnen komen in een werkelijke ontmoeting, als het 
sacrale theofane niet samen kan gaan met het seculiere humane omdat deze 
werkelijkheden botsen, haaks op elkaar staan omdat God groter is, omvattender, te 
groot voor ons, dan leidt dit tot allerlei effecten als dit toch gebeurt. Kiefer vermoedt 
dat er een samenhang bestaat tussen de kosmos en onze aardse werkelijkheid. De 
balans kan makkelijk worden verstoord en het is een wonder dat wij bestaan in deze 
kosmos met zijn dodelijke straling. Maar ook de aanraking door de goddelijke genade 
– als dit plaatsvindt zoals dat in de bijbel soms wordt beschreven – kan de aard 
hebben van een verstoring, een ingreep die dodelijk is voor de mens of die deze 
mens in totale verwarring brengt. Ook in Talmoed worden deze verhalen vertelt, 
zoals de rabbijnen die terugkeren uit het paradijs en eentje is slechts dezelfde 
gebleven. Dermutz verwijst in zijn gesprek met Kiefer naar de genade van God als 
gevaarlijk geschenk:  
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Die Gnade Gottes ist im theologischen Verständnis ein Geschenk oder eine Gabe, 
die Leben spendet, aber nach ihrer Interpretation hätte die Gnade das Leben des 
Jünglings zerstört und innerhalb kürzester Zeit einfach ausgelöscht. 

In der Theologie und Mythologie der Mystiker kann die Gnade zu viel sein. Die 
Verrücktheit war bei den Juden, war im  Alten Testament ein Zeichen des Göttlichen. 
Vor der Bundeslade tanzten verrückte Frauen, und manche Propheten wurden 
verrückt. Mit seinem Gedicht möchte Schiller sagen, dass man der Erkenntnis nicht 
auf den Grund gehen, dass man nicht die  volle Wahrheit, nicht die Wahrheit als 
solche erfassen kann. 

Das geht nicht, und wenn man es könnte, würde man es nicht  aushalten. Diese 
Überlegung zieht sich durch die gesamte Kunst und Literatur. So heißt es zu Beginn 
der ersten von Rilkes Duineser Elegien: »Wer, wenn ich schriee, hörte mich denn 
aus der Engel / Ordnungen? und gesetzt selbst, es nähme / einer  mich plötzlich ans 
Herz: ich verginge von seinem / stärkeren Dasein. Denn das Schöne ist nichts / als 
des Schrecklichen Anfang, den wir noch grade ertragen, / und wir bewundern es so 
weil es gelassen verschmäht, / uns zu zerstören. ein jeder Engel ist schrecklich. // 
Und so verhalt ich mich denn und verschlucke den Lockruf / dunkelen Schluchzens. 
Ach wen vermögen/ wir denn zu brauchen? Engel nicht, Menschen nicht, / und die 
findigen Tiere merken es schon, / dass wir nicht sehr verlässlich zu Haus sind / in der 
gedeuteten Welt.”  

Es gibt zwar ein Bewusstsein darüber, dass es die volle Wahrheit gibt, die 
Annäherung an sie beschreiben Sie als eine Weg, der in Spiralform verläuft. 

Er ist wie der Weg zu einem Krater, in den man hineingehen kann, aber wenn man 
dies tut, ist man weg, ist man tot.  

(die Kunst geht knapp nicht unter. Pag 193-194) 

De ontmoeting met de volle waarheid is dus voor Kiefer een weg ten dode omdat je 
dan in de krater valt, opgeslokt wordt door het vuur van deze waarheid, zoals de 
Gollem met de ring van de macht in het vuur van de vulkaanberg in de sage van In 
de Ban van de Ring. In deze sage, deze mythe is dit vuur is het vuur van het begin, 
het vuur van het ontstaan, het vuur waarmee deze ring gesmeed is, en waartoe hij 
nou terugkeert. Een mens is daarvoor te klein, die kan dat niet aan, die vergaat als 
hij toch deze route wil nemen. Het vuur maakt dat meer dan duidelijk. Zo zou je ook 
de ontmoeting met de ‘waarheid’ kunnen zien, een waarheid van het goddelijke die 
groter is dan dat een mens kan bevatten. Voor Kiefer spelen mythe en religie de rol 
van betekenisvelden die de mens en het menselijk bestaan duiden en richting geven. 
Een zoektocht, een ontdekkingsreis die hij ook via zijn kunstwerken zichtbaar maakt. 
Zijn werken zijn gestolde vragen, zij leggen getuigenis af van zijn zoeken, zijn 
voorlopige antwoorden en van nieuwe vragen. Henk van de Waal schetst een ander 
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beeld. Hij stelt dat de zelfoverschatting van wetenschap en techniek een 
transcendentale nood met zich mee brengen voor de mens. Hij laat een van zijn 
dialoogpartners zeggen, ik citeer:   

De inspanning die wetenschap en technologie leveren, is gigantisch. Laten we dat 
vooropstellen. Maar juist omdat die inspanning zo gigantisch is, zijn de gevolgen van 
die inspanning dat ook. In het oog springt natuurlijk de inrichting van onze planeet. 
Neem de enorme infrastructuur die in honderdvijftig jaar tijd elke uithoek van de 
aarde bereikbaar heeft gemaakt; de landbouw, die grote delen van de aarde heeft 
ontgonnen en kaalgeschoren; de intensieve veeteelt, die net als de visserij het leven 
van waanzinnig veel dieren tot een totale bijkomstigheid heeft gemaakt; het ontstaan 
van stedelijke conglomeraten, waarin ontzaglijk veel mensen zonder ook maar een 
beetje zicht op de natuurlijke omgeving die hen oorspronkelijk omringde proberen 
samen te leven; de opkomst van internet en sociale media, die de communicatie 
tussen al die mensen in minder dan tien jaar tijd onbedaarlijk heeft geïntensiveerd en 
gemobiliseerd, waardoor afstand er nauwelijks nog toe doet; de mens, die als dierlijk 
organisme voornamelijk nog bestaat in een volledig artificiële omgeving waarin ander 
dierlijk leven dan het zijne zich nauwelijks voordoet en die nu ook zijn eigen lichaam 
uitlevert aan de biotechnologie. 

Wat ik nu opsom, is nog maar een fractie van wat er werkelijk gebeurt. Niettemin is 
het wel voldoende om te zien wat de gevolgen zijn van deze ontwikkelingen en wat 
de diepe nood is die ze wekken.  

Ik sprak net van twee dimensies die aan het vervagen zijn, maar uit de voorbeelden 
die ik zojuist gaf, springt nog een derde vervagende dimensie in het oog: die van de 
natuur. De natuur als dimensie waarbinnen we bestaan, waar we afhankelijk van zijn 
en die ons het leven geeft en die ons weer in zich terugneemt als we doodgaan, 
speelt nauwelijks nog een rol voor ons. We hebben haar gereduceerd tot een uitje op 
zondagmiddag of tot een driedimensionaal landschappelijk beeldscherm dat ons 
soms voor een moment in vervoering brengt. Maar we leven niet meer in en met de 
natuur. De natuur bepaalt niet meer onze existentiële horizon, zoals dat het geval 
was voor de Dwamish-indianen in Noord-Amerika. 

Maar de technologie heeft dus nog twee dimensies uitgevlakt. We concludeerden net 
al dat het verdwijnpunt in de diepte van ons zelf zich oplost en veruitwendigt onder 
invloed van allerlei technologische snufjes die eindeloos in verbinding staan met 
andere technologische snufjes. Behalve dat die ons ze!fbeeld als autonoom subject 
aantasten, overstelpen ze ons ook met informatie van onszelf over onszelf en maken 
ons zo duidelijk dat we niet meer bestaan buiten het communicatieve en 
technologische netwerk om.  

Het unieke knooppunt dat we binnen dat netwerk dachten te zijn en waar we ons zo 
graag vrij zwevend in terugtrokken, lijkt vanuit ons huidige perspectief nooit te 
hebben bestaan. Het idee een moment te moeten rondwaren in de duistere grot van 
onze innerlijkheid benauwt ons tegenwoordig zelfs al ernstig. Dat komt doordat onze 
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subjectiviteit, die ons leven richting en betekenis gaf, er nauwelijks nog toe doet. Dat 
is de eerste dimensie die vrijwel volledig is uitgewist.  

Maar de technologie en de eindeloze verbindingen die zij legt in het horizontale vlak, 
doen niet alleen die oude subjectieve kern vervluchtigen. De enorme dichtheid van 
het web en de intensiteit en snelheid van de informatie-uitwisseling over dat web 
onttrekken het opene van de onbevattelijk omvatting die de semantische constellatie 
oorspronkelijk boven ons uitspreidde, vrijwel volledig aan het zicht. De technologie 
bestendigt in zekere zin dit opene van de onbevattelijke omvatting of van het geheel 
zonder grens door de communicatie die zij mogelijk maakt, maar mede vanwege de 
door de technologie afgedwongen overgang van betekenisgeving naar informatie-
uitwisseling vervaagt en vervlakt ze die onbevattelijke omvatting tegelijkertijd.  

Dit gaat weer zover dat wij op een gegeven moment gaan denken en beweren dat 
ook de tweede dimensie, die van de onbevattelijke omvatting waarbinnen we ons 
leven richting en betekenis geven, nooit heeft bestaan. Dat we die dimensie niet 
meer ontwaren, komt echter doordat onze aandacht dermate wordt opgeslokt door 
de communicatiestromen dat er vrijwel geen aandacht meer over is om die 
onbevattelijke omvatting zelf nog in het zicht te houden en te krijgen. De huidige 
communicatietechnologie realiseert de uitspraak van de Duitse filosoof Martin 
Heidegger·dat die Sprache spricht - en dus niet de subjecten - in een mate die hij zelf 
nauwelijks voor mogelijk kan hebben gehouden. 

Als die Sprache spricht en de taal niet meer door subjecten, maar door de 
technologie wordt aangestuurd en rondgepompt, heeft dat enerzijds tot gevolg dat de 
subjectiviteit oplost en anderzijds dat het opene van de onbevattelijke omvatting 
dichtslibt en wordt verzwolgen door het web dat dat opene juist open moet houden.  

Dit alles resulteert in een horizontalisering van ons bestaan, dat wil zeggen in een 
teloorgang van het inkeren in de eigen kern en een verdwijnen van het verticale 
uitstaan naar het overkoepelende van de onbevattelijke omvatting. We gaan met 
andere woorden steeds meer op in het netwerk en in het systeem en kunnen ons 
daardoor én in de diepte én in de hoogte steeds minder goed oriënteren. De 
semantische tijdvertraging, die ons de ondoorgrondelijkheid van het zelf gaf en de 
vreugde aan het gemeenschappelijke en eeuwige, lijkt door de technologische 
tijdvertraging te worden overschaduwd en in zekere zin te worden uitgevlakt.  

(Mystiek voor goddelozen Pag. 218-220) 

Van der Waal schetst het gevaar van het dichtslibben van onze openheid voor het 
transcendente, dat wat ons overstijgt en waartoe wij geopend kunnen worden als we 
de poging wagen om af te dalen in onszelf, in onze stilte, onze bewustwording van 
wie we ten diepste zijn en kunnen zijn. Daar ontmoeten we onze diepste grond, zou 
Meister Eckhardt zeggen. Voor Anselm Kiefer is dat ook een ontmoeting met de 
kosmos waarin we gegrondvest zijn als deel van een geheel. Van de Waal noemt dat 
de onbevattelijke omvatting. Voor een religieus iemand betekent dit de existentie van 
een transcendente werkelijkheid. De vormgeving verschilt, de betekenissen 
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veranderen, de religieuze tradities en mythologieën hebben eigen accenten maar de 
kern blijft: we staan open naar iets dat groter is dan onszelf. Ik noem dat voor het 
gemak maar het transcendente, dat wat ons overstijgt en wat ons dragen kan als we 
ons durven over te geven. Overgeven aan de stilte in onszelf, een stilte gevoed door 
het Niets in ons innerlijk, een Niets waarin God zich volgens de Joodse mystiek heeft 
teruggetrokken opdat wij kunnen zijn.  

John Hacking 2019 
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 The text says they heard the sound of the LORD God walking in the garden in the cool of the day. This verse is 5

difficult to translate and has been the subject of a lot of confusion. The phrase in the ESV in the cool of the day 
reads in the Hebrew leruach hayom. The phrase is most literally rendered 'at the wind of the day.' It is usually 
translated 'in the cool of the day' because the windy part of the day is in the late afternoon in Palestine and it 
usually cools off the land. Other translations are 'at the time of the evening breeze' (HCSB, NRSV), 'in the evening 
breeze' (The Message), 'at the breezy time of the day' (NET), 'during the cool part of the day' (NCV), and 'when 
the cool evening breezes were blowing' (NLT). The LXX simply has deilinon (at evening). Deilinos is used 5 other 
times in the LXX always referring to the time of the evening sacrifices (Ex. 29:39, 41; Lev. 6:13; 1Kings 18:29; 
2Chr. 31:3). In most of these verses they translate from the Hebrew erev. This is the typical Hebrew word for 
evening. The typical LXX and NT word for evening is espera. Deilinos is not used in the NT. It seems the LXX 
translators saw this event in 3:8 as occurring around the time of the day when the evening sacrifices would later 
be instituted (i.e. around twilight). Some have argued that the phrase should be translated as 'the wind of the 
storm' suggesting a storm theophany where Yahweh is coming to judge the couple after their first sin. Jeffrey 
Niehaus (Pratico and Van Pelt: Basics of Biblical Hebrew, pp. 397-9) claims the word yom which is almost 
exclusively translated as 'day' has an Akkadian equivalent of umu which can mean either 'day' or 'storm.' While it 
does make good theological sense to think of Yahweh coming mightily in judgment, this interpretation is not the 
simplest. There appears to be no other place in the OT where yom should be translated as 'storm.' It is true that 
qol (sound) could be translated more intensely as 'thunder' as in Ex. 19:19. It is also true that mithhalek (the 
hithpael participal form of walking) could be translated more intensely as 'walking back and forth' as in Esther 2:11 
and here in the YLT. In fact, in most of the 7 other uses of mithhalek, the word connotes a majestic powerful walk 
of a king either human (1Sam 12:2) or God Himself (Deut. 23:15). With all of these data before us, perhaps the 
best interpretation is a mixture of the two. There seems to be no textual or contextual evidence that God is merely 
taking His usual stroll through the garden to chat with Adam and Eve. Rather He appears to be majestically 
walking through the garden accompanied potentially by peals of thunder as He comes to meet His creatures to 
deal with their disobedience. This storm comes at the usual windy part of the day near twilight, but the couple is 
hiding as this is obviously no typical tempest. Of the other eight uses of chava (hide) in the intensive reflexive 
hithpael stem that refer to a person or people, all of them refer to the subject as hiding themselves out of fear of 
death. It stands to reason here that Adam has recalled God's promise of death in 2:17 and is hiding for his life. 
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