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Voorwoord

Wat komt er veel op christenen af. Dit is natuurlijk nooit anders geweest, maar 
het tempo waarmee kerken zich steeds weer hebben te bezinnen over ethische 
kwesties is wel hoog. Het is onverantwoord om dit voortdurende gesprek niet aan 
te gaan en aan de zijlijn toe te zien hoe christenen veelal zonder advies, voorlich-
ting en ondersteuning van hun kerk hun weg maar zelf moeten zien te vinden. 
Jong en oud hebben van de kerk antwoorden op hun vragen te verwachten, ook 
bij lastige vragen rondom ziekte, geweld, seksualiteit, welvaart, hebzucht, milieu. 
Het kan niet zo zijn dat kerken geen mening hebben over alles wat de 21e eeuw 
tot dusver al heeft beroerd, zoals integratie problemen, volkerenmoord, euro crisis, 
comazuipen, aids, enzovoort. De kerk hoeft hier geen eensluidende visie op te 
hebben, want die is er niet, maar veel gemeenten gaan niet eens het gesprek hier-
over aan en geven daarmee aan dat het evangelie het dagelijkse leven eigenlijk 
niet raakt. Het evangelie is alleen relevant voor je ziel en je persoonlijk heil. Verder 
komt het dan niet.

Het leven is kostbaar en heeft tegelijk veel pijnlijke en ook beangstigende 
kanten. Al die kanten horen op de agenda van de christelijke gemeente te staan. 
Er hoort over gepraat, gedebatteerd en gebeden te worden. Meer dan welke dis-
cussie dan ook, dient de kerk het gesprek te voeren over waarden van leven. Dat 
is gemeente ethiek.

Ik heb ervoor gekozen om dit boek hierover breed op te zetten en de be-
langrijkste inhouden voor de lezer zo herkenbaar mogelijk uit te leggen. Aan het 
einde komt één casus aan de orde, om de fasering van kerkelijk ethisch beleid met 
een voorbeeld concreet te maken. Een uitgebreide bibliografische lijst en registers 
(namen, zaken, teksten) maken diepere studie mogelijk voor wie wil. Voorstellen 
voor verbetering, adviezen en correcties, zijn van harte welkom.

Graag bedank ik de studenten van het Baptistenseminarium, met wie de inhoud 
in de loop der jaren diverse malen is doorgenomen. Hun kritische blik heeft me 
geholpen en verrijkt. Ook bedank ik collega’s en vrienden voor hun opmerkin-
gen en verbeteringen. René Ravenhorst heeft de grafische inzetjes ontworpen. 
Dank daarvoor. Jenny, het meeste van dit boek is in ons leven samen ontstaan, in 
wel en wee en in het gesprek daarover. Ik zou het zo weer over doen.

Ik draag dit boek op aan mijn vriend Arthur Snijders. Christus’ liefde is in-
derdaad hoeksteen van gemeente ethiek. Arthur kent die liefde en leeft die liefde.
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Inleiding

Een boek over ethiek is niet een boek van snelle antwoorden. Ethiek leert ons 
nadenken over de normen en waarden van het leven, de waarden van mens en dier 
en ding en hoe die in het dagelijks leven, bewust of onbewust, naar principes en 
regels toe worden vertaald. Bezinning hierop vraagt tijd en aandacht. Natuurlijk 
hebben we onze overtuigingen en zijn onze ethische keuzes in veel opzichten snel 
gemaakt. Maar als het goed is, zit daar een heel verhaal achter. Over dit verhaal 
gaat dit boek.

Wil het verhaal recht doen aan mijn persoonlijke overtuiging, dan kan ik niet 
buiten beschouwing laten dat levenswaarden niet alleen op mens, dier en ding 
betrokken zijn, maar ook op God. Ja, juist op God. We hebben ook naar God te 
vragen en te luisteren en daarom komt de Bijbel doorlopend in mijn bespreking 
aan de orde.

Dit boek is in de eerste plaats geschreven voor studenten, predikanten en ker-
kenraden, maar dient ook een breder doel, namelijk intreden in de discussie over 
normen en waarden die overal in de samenleving voor een zekere terughoudend-
heid en verlegenheid zorgt. Kerken hebben in de ethische discussie veel positiefs 
te bieden. Dat geldt ook voor Baptistengemeenten. Vanuit deze kerkelijke traditie 
en achtergrond is dit boek geschreven. Het is bovendien uit de praktijk ontstaan. 
In zo’n tiental gemeenten zijn in de afgelopen jaren twee tot vier avonden over 
gemeente-ethiek gehouden, met de bedoeling om als plaatselijke gemeente met 
elkaar in gesprek te gaan over ethische kwesties en mogelijke oplossingsrichtingen. 
Die gesprekken vormden de inspiratiebron voor dit boek, waarbij het materiaal 
veel uitgebreider is geworden.

De vragen buiten de kerkmuren zijn ook de vragen binnen de kerkmuren, 
zo blijkt. De wereld binnen de kerk is een afspiegeling van die daarbuiten. Vragen 
over relaties en gebrokenheid, geweld en vrede, mens en milieu gaan niet alleen 
de burgerij buiten de kerk aan, maar ook de christen die met beide benen op de 
grond en ín de grond van zijn tijd en wereld staat. De kerk hangt niet ergens tus-
sen hemel en aarde in. Wel heeft de kerk een eigen leefstijl, omdat zij redeneert 
vanuit een eigen moreel kader. Dit morele kader wordt in dit boek omschreven 
als een ‘veld van morele ruimte’. De gedachte klinkt nogal abstract, maar is nodig 
om als werkinstrument in mijn doordenking dienst te doen. Dit wil ik op deze 
plek graag toelichten.
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Ik geloof niet dat kerken gediend zijn met een ‘ethisch antwoordenboek’, 
hoewel ik persoonlijk wel duidelijke principes en overtuigingen heb. In dit boek 
is ervoor gekozen om alleen het morele kader te omschrijven van waaruit chris-
telijke gemeenten naar verwachting denken en opereren. Dit kader kunnen we 
zien als een ‘moreel veld’, een ‘morele ruimte’ van waarden en belangen die zowel 
deelnemers als buitenstaanders ontwaren als zij in een christelijke gemeenschap 
komen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat men een moreel veld betreedt dat wordt ge-
kenmerkt door waarden als ‘betrokken’, ‘eerlijk’, ‘waar’, ‘vol mededogen en zorg’. 
Een morele ruimte kan evenwel ook overkomen als ‘onecht’, ‘dubbel’ en ‘con-
trolerend’. Met andere woorden, het begrip morele ruimte helpt om als werkin-
strument mee aan te geven dat elke groep mensen een mix van waarden ‘om zich 
heen heeft’ die ergens vandaan komt. Over de totstandkoming van deze morele 
ruimte gaat dit boek, want vanuit morele ruimten maken mensen morele keuzes.

In de opbouw van het boek wordt het begrip morele ruimte dan ook conse-
quent vastgehouden: morele ruimte waarin wij leven (hoofdstuk 1), morele ruimte 
van Christus (hoofdstuk 3), morele ruimte van de schepping (hoofdstuk 4), morele 
ruimte van het kwaad (hoofdstuk 5), morele ruimte van de gemeente (hoofdstuk 
6), ruimte van waarden, principes, regels, codes (hoofdstuk 7), de morele ruimte 
in (hoofdstuk 9). Ethiek gaat over de invulling van morele ruimte tussen mensen, 
omdat over en weer tussen mensen altijd belangen, interessen en waarden worden 
gecommuniceerd. Dit geldt ook voor de gemeente van Christus. Waar de waarden 
van Christus mensen van hart tot hart verbinden, wordt de gemeente een gun-
nende gemeenschap, waar de morele ruimte vooral gunnende ruimte is, gunnend 
voor mens, dier en ding. Daarom de titel van dit boek: Gunnende kerk. Kompas voor 
waardegestuurde gemeente-ethiek.

Vervolgens wil ik de lezer met behulp van twee ‘lenzen’ in de morele ruimte 
van de gemeente leren kijken, namelijk de lens van de Bergrede (Christus) en de 
lens van de regenboog (Noach). Het gaat met deze twee lenzen in elk geval over 
de schepping en de verlossing, het verbond van Noach en het verbond van Chris-
tus. De gemeente heeft nog altijd met beide verbonden te maken. Gemeente-
ethiek voor vandaag de dag houdt in dat een christen ten minste met deze twee 
lenzen leert kijken naar de morele ruimte van zichzelf, de wereld en de gemeente. 
Wie met één oog kijkt, ziet geen diepte. Voor diepte en perspectief zijn twee ogen 
nodig. Dit is niet alleen met echte ogen zo (of met een echte bril), maar ook met 
de lenzen die dit boek aanreikt voor de ethiek. In dit perspectief kan de lezer 
zelf leren kijken en observeren. De lezer krijgt dus volop huiswerk mee en geen 
voorgekookte antwoorden.
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Zonder een zekere mate van abstractie lukt gemeente-ethiek niet. Abstractie 
is nodig om denkruimte en denkrust te vergroten en van daaruit het probleemop-
lossend vermogen van enkelingen en groepen mensen te verruimen. Van studen-
ten en predikanten mag een hoge mate van abstract denken worden verwacht en 
dit geldt voor iedere christen die zich toelegt op inzicht in ethische vraagstukken. 
Daarom mijden we in dit boek de abstractie niet, hoewel ik altijd streef naar her-
kenbaarheid en me steeds zo concreet mogelijk probeer uit te drukken. Waar dit 
niet is gelukt, hoop ik dat de lezer over de hobbel heenstapt.

Dit boek leent zich bij uitstek voor gezamenlijk lezen en bespreken, voor 
studenten en docenten, kerkenraden en gemeenten, leesgroepen en Bijbelstudie-
groepen. Dan is het rendement maximaal, omdat de kerngedachte van ethiek, 
namelijk ‘morele ruimte’, in ontmoeting en gesprek vanzelf vorm aanneemt. Zin-
volle waardeoverdracht ontstaat in relatie en niet ‘in splendid isolation’.

Het uitgebreide notenapparaat is bedoeld voor toelichting en doorverwijzing 
voor wie dieper op de materie wil studeren. Tevens wordt daarmee het gesprek 
met vakgenoten gezocht.
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1.	Morele	ruimte	waarin	wij	leven

De vraag die in dit eerste hoofdstuk centraal staat is grondleggend en actueel. Waar 
komen waarden en normen vandaan? Hoe ontwikkelen mensen die? Vinden we die 
individueel uit of doen we dit samen? In dit hoofdstuk wil ik laten zien dat mensen 
niet autonoom zijn in het bedenken van waarden, maar tot morele keuzes komen 
in samenhang met hechte en betekenisvolle relaties. Waarden en normen worden 
op ons overgedragen in een morele ruimte van mensen die zich voor elkaar open-
stellen. Waar mensen elkaar zoeken, ontstaan gevoelens van waardering, afhankelijk-
heid, intimiteit en respect. In een omgeving van harde autonomie en onafhankelijk-
heid is de morele ruimte eenzaam en verbrokkeld. Gedeelde normen en waarden 
onstaan in een morele sfeer van gezonde gehechtheid en afhankelijkheid. Daarbij 
speelt bewust of onbewust ook afhankelijkheid van God een fundamentele rol.

Als de jonge aapmens Mowgli uit Jungleboek de mensenwereld ontdekt, raakt hij 
tot over zijn oren verliefd en is de stap naar deze nieuwe wereld voor hem vrij ge-
makkelijk gezet. Ditzelfde geldt voor Tarzan, die in het gelijknamige boek Tarzan 
of the Apes (1912) in Afrika bij de mensapen opgroeit en later John Clayton, Earl 
of Greystoke, blijkt te zijn. De eerste mensenvrouw die hij in de jungle ontmoet is 
Jane Porter, op wie hij verliefd raakt en die hij weldra achterna reist, het westerse 
leven tegemoet. Het thema van de diermens, de ‘wilde mens’ (homo sapiens ferus), 
die de zogenaamde beschaving ontdekt, is altijd een dankbaar thema geweest in de 
wereldliteratuur en in de filmindustrie. Al in de oudheid horen we over Romulus 
en Remus, twee kinderen die volgens de legende de stad Rome zouden hebben 
gesticht. De tweeling werd bij de geboorte achtergelaten en zou door een wol-
vin zijn gevonden en gezoogd. Ook zij blijken volgens de mythe geen blijvende 
schade te ondervinden van hun afwijzing en zwervend bestaan. De werkelijkheid 
vandaag de dag is evenwel dramatisch anders.

In 1996 werd een tweejarige jongen gevonden in een chimpanseefamilie in 
het Falgore Woud van Nigeria, waar hij naar alle waarschijnlijkheid zo’n achttien 
maanden als ‘wilde mens’ had geleefd. De mentaal en lichamelijk gehandicapte 
peuter was zo’n zes maanden oud toen hij door zijn ouders, nomadisch levende 
Fulani, werd achtergelaten en door een chimpanseefamilie werd geadopteerd. Na 
de ontdekking werd de jongen overgebracht naar het kinderhuis Tudun Maliki 
Torrey te Kano, waar hij Bello werd genoemd.

Gunnende kerk NW.indd   9 01-10-12   14:33

vrij voor persoonlijk gebruik - niet voor commercieel gebruik



10

Toen Bello werd binnengebracht, liep hij op handen en voeten, soms op de 
achterste benen met beide armen slepend over de grond. Hij sprong door het huis 
als een chimpansee, zelfs ’s nachts van bed naar bed, en maakte voortdurend chim-
panseegeluiden. Ook na zes jaar deed hij dit nog altijd, waarbij hij regelmatig als een 
chimpansee boven zijn hoofd in de handen klapte, of met de handen typische an-
dere apengebaren maakte. Bovendien lukte het spreken van mensentaal niet echt.1

Het verhaal van deze Nigeriaanse jongen is helaas niet uniek.2 Maar telkens 
blijkt dat deze kinderen grote moeite hebben om zich aan te passen, rechtop te 
lopen, een toilet te gebruiken en algemene sociale vaardigheden te leren. Opmer-
kelijk is ook dat deze kinderen in de meeste gevallen een volstrekte desinteresse 
lijken te hebben voor de activiteiten om hen heen. Ze zijn opgesloten in zichzelf, 
veelal bang en kunnen de mensentaal maar nauwelijks aanleren. Dit laatste heeft 
onder andere te maken met de kritieke periode waarin dit nog te leren valt en 
met de vraag of de achterstand vanaf een bepaalde leeftijd nog wel in te halen is.

De romantiek achter het type van de ‘wilde mens’ is onterecht. Uit de ge-
schiedenissen (die trouwens ook niet allemaal goed te achterhalen zijn) blijkt dat 
mensen maar moeilijk fatsoenlijke burgers worden als zij niet vroeg genoeg in een 
(liefst spontaan) leertraject worden meegenomen. Burgerfatsoen moet je blijkbaar 
leren, want die komt je niet aanwaaien. De pedagoog M.J. Langeveld gaf een halve 
eeuw geleden al aan dat de mens een wezen is dat opvoedbaar is (animal educabile) 
en opgevoed moet worden (animal educandum) om aanspraak te kunnen maken 
op een ontwikkeld geweten.3 Het simpel activeren van aangeboren programma’s 
volstaat niet om een kind te laten uitgroeien tot volwassene. Er zijn opvoeders 
bij nodig. Mensen hebben medemensen nodig om gevoeligheid voor waarden te 
ontwikkelen.

1 Agence France-Presse, April 15 2002.
2 In 2007 werd een Oezbekistanse tiener teruggevonden die acht jaar bij de wilde dieren 
had geleefd. ‘The boy acts like a wild animal. He is afraid of everything, cannot speak and 
only makes snarling sounds’, prosecutors said (RIA Novosti, March 1 2007). Zie voor an-
dere verhalen Wikipedia, onder ‘feral child’. Zie vooral ook Michael Newton, Savage Girls 
And Wild Boys: A History Of Feral Children (London: Faber and Faber, 2002).
3 De inzichten van de Utrechtse pedagoog Martinus Jan Langeveld (1905-1989) zijn min of 
meer achterhaald, omdat Langeveld sterk vanuit een normatief kader werkte en minder vanuit 
een empirisch kader. Cf. Nelleke Bakker, Jan Noordman, Marjoke Rietveld-van Wingerden, 
Vijf eeuwen opvoeden in Nederland. Idee en praktijk 1500-2000 (Assen: Van Gorcum, 2010) 87-89, 
en zie de enige biografie over Langeveld van J.C. Bos, M.J. Langeveld, pedagoog aan de hand van 
het kind (Amsterdam: Boom, 2011).
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Waar mensen samen zijn, kunnen we spreken van een menselijk èthos (‘zede’, 
‘gebruik’, ‘gewoonte’), een ‘morele ruimte’ van waarden en strevingen die door 
de meeste aanwezigen bewust of onbewust wordt aangevoeld.4 Groepen mensen 
gaan en staan ergens voor, ook al zijn de strevingen beperkt tot het vinden van 
eten en het doorkomen van de nacht. Waarden geven richting aan het leven. Zon-
der waarden is een mens zonder oriëntatie en strevingen. Dus waarden komen we 
in de morele ruimte van mensen tegen als strevingen of gerichtheid. Waarden ko-
men we dan ook op het spoor door strevingen, belangen en interessen van mensen 
te bestuderen. De studie daarvan is ethiek, de zogeheten zedenleer.5

Morele ruimte is een sociaal web van strevingen, gerichtheden en interes-
sen van mensen die zijn oriëntatie vindt in een eigen mix van waarden. In een 
voetbalclub is de morele ruimte anders gelaagd dan in een ziekenhuis. Opvoeden 
betekent met de hulp van anderen de morele ruimte van diverse sociale verbanden 
leren kennen en leren verstaan. Zo ontstaat ook een ‘geweten’, omdat men ook 
leert aanvoelen wat de waarden en de regels zijn van het sociale leven.

Bij persoonlijkheidsontwikkeling hoort dat een mens geruime tijd in een 
hechte sociale omgeving waarden verinnerlijkt en geweten ontwikkelt. Verin-
nerlijking houdt in dat iemand zich waarden en normen eigen maakt, er van 

4 Zie Charles Taylor, Sources of the Self. The Making of the Modern Identity (Cambridge: 
Harvard University Press, 1994) 112, en Idem, A Secular Age (Cambridge: The Belknap 
Press of Harvard University Press, 2007) 726. Zie ook Ingeborg Breuer, Taylor (Kopstuk-
ken Filosofie; Rotterdam: Lemniscaat, 2002) 66-70, en Miroslav Volf, Captive to the Word 
of God: Engaging the Scriptures For Contemporary Theological Reflection (Grand Rapids: Eerd-
mans, 2010) 48.
5 Zie I Kor. 15:33 (Gr. èthos). Enkele uitstekende inleidingen op de ethiek zijn: Stanley 
Hauerwas, The Peaceable Kingdom: A Primer in Christian Ethics (Notre Dame: University of 
Notre Dame Press, 1983), J. Douma, Christelijke levensstijl (Ethische Bezinning 5; Kampen: 
Van den Berg, 19933), Philip J. Wogaman, Christian Ethics: A Historical Introduction (Louisville: 
Westminster John Knox Press, 1993), J. Douma, Verantwoord handelen. Inleiding in de christelijke 
ethiek (Kampen: Kok, 199710), Stanley J. Grenz, Moral Quest: Foundations of Christian Ethics 
(Downers Grove: IVP, 1997), Alasdair C. MacIntyre, A Short History of Ethics: A History of 
Moral Philosophy From the Homeric Age to the Twentieth Century (London: Routledge, 19982), 
Robert L. Arrington, Western Ethics: An Historical Introduction (Malden: Blackwell Publishers, 
1998), G.G. de Kruijf, Christelijke ethiek: een inleiding met sleutelteksten (Zoetermeer: Meinema, 
1999), J. Douma, Grondslagen Christelijke Ethiek (Kampen: Kok, 1999), Bert Loonstra, Zo goed 
en zo kwaad: naar een ethiek van de christelijke gemeente (Zoetermeer: Boekencentrum, 2000), 
Patrick Nullens, Verlangen naar het goede. Bouwstenen voor een christelijke ethiek (Zoetermeer: 
Boekencentrum, 2006), Andrew J.B. Cameron, Joined-up Life: A Christian Account of How 
Ethics Works (Nottingham: Inter-Varsity Press, 2011).
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binnen min of meer van harte ‘ja’ tegen zegt. Er is zogezegd sprake van een in-
nerlijk ‘akkoord’. Wat iemand bij ouders, vrienden en andere opvoeders aantreft, 
bijvoorbeeld respect en eerbied, wordt dan voor eigen zelfsturing overgenomen. 
Voor zo’n innerlijk akkoord is wel een sociale omgeving met een zekere mate 
van stabiliteit, warmte en intimiteit nodig. Juist in een stabiele morele ruimte van 
warmte en intimiteit wordt van mens op mens veel kostbaars overgedragen. Daar 
worden immers woorden gebruikt als ‘ontroerend’, ‘lief ’, ‘waar’, ‘puur’, ‘verdrietig’, 
‘zorgelijk’ en ‘pijnlijk’. Zo treedt een proces van innerlijke verfijning van waarden 
op en kan de wereld als zinvol en betekenisvol worden ervaren. 

Zin en betekenis van leven komen tot stand binnen de morele ruimte waarin 
wij als mensen met elkaar leven. Het leven met geliefden, vrienden, collega’s en 
medeburgers kan binnen een sociaal web van verbondenheid als buitengewoon 
waardevol worden ervaren. Dit heeft enerzijds te maken met gevoelde grond-
waarden van het leven zelf, maar stijgt daar anderzijds ook bovenuit. Betekenis van 
leven komt niet automatisch uit het leven op. Geluk groeit zogezegd niet aan de 
boom en zin en waarde van leven liggen niet voor het oprapen. Mensen ervaren 
de zin van het leven daarom veelal als een geschenk, als iets dat we ontvangen. 
Daarom spreken we in dit boek van een ‘ontvangende ethiek’, een ethiek die re-
kening houdt met het geschenkkarakter van leven.

Het heersende levensgevoel in Nederland is evenwel behoorlijk anders. Over 
het algemeen worden mensen graag als autonoom en stellend gezien, niet als be-
hoeftig en ontvangend. In de volgene drie paragrafen wordt dit levensgevoel nader 
onderzocht en beschreven. Valt er iets te zeggen over de morele ruimte van onze 
cultuur en leefwereld? Zitten er grenzen aan die ruimte? Hoe open zijn mensen 
uit zichzelf om zin en betekenis te ontvangen?

1.1	 Ontvangende	ethiek
De grondwaarden van leven worden niet door mensen zelf bepaald of geprodu-
ceerd. Al vindt de halve wereld bijvoorbeeld dat leven met een bepaalde ziekte 
mensonwaardig is en dat een kind met aanleg voor zo’n ziekte beter vroegtijdig 
wordt geaborteerd: het zieke leven van dit kind, als het wordt geboren, is daarmee 
niet waardeloos geworden. Al vindt de halve wereld dat het leven pas geweldig is 
als er een computer in je huis staat: daarmee is het leven nog niet geweldig ge-
worden. Een goed en mooi leven hangt gelukkig af van andere factoren. Iemand 
kan zich rijk weten, terwijl hij kansarm is, en iemand kan alle luxe van de wereld 
hebben en toch leeg en arm zijn. Waarde van leven gaat dit soort algemeenheden 
te boven.
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De ‘antenne’ van waarden, zin en geweten wortelt ten diepste in datgene wat 
de mens overstijgt, het omvattende en transcendente: wat alle mensen als men-
sen verbindt en verheft (het zogeheten humanum), of nog beter: wat alle mensen 
draagt en aan elkaar geeft, namelijk God.6 Als wij dit laatste als ethisch uitgangs-
punt nemen, is onze waardebepaling in de kern dus heteronoom en heteronorm, 
dat wil zeggen, ingegeven door een recht dat van buiten onszelf komt (dus niet 
autonoom of autonorm).7 Voor ons is heteronome ethiek omgeven door waarden 
die door God worden bepaald en door hem aan het leven zijn meegegeven. In de 
omgang met elkaar, in de intermenselijke sfeer, komen we dan ook veel van deze 
waarden tegen. Mensen bepalen de waarde van leven niet zelf. Een autonoom 
‘zelf ’ bestaat niet. We zijn afhankelijk van onze relaties en uiteindelijk, meer nog, 
van God.8

Om ons heen zien we evenwel een tegengestelde beweging. De heersende 
tijdgeest in Nederland is in de afgelopen decennia sterk individualistisch gewor-
den. Een halve eeuw geleden konden de meeste Nederlanders nog gemakkelijk 
worden ingedeeld naar politieke kleur, kerkelijke of religieuze gezindheid, be-
roepsgroep, burgerlijke staat of gewoon leeftijd. Dit soort onderzoeken is vandaag 
de dag nauwelijks nog zinvol, omdat de sociale complexiteit om andere benade-
ringen vraagt. Twee begrippen die de maatschappelijke ontwikkelingen momen-

6 Cf. Paul van Tongeren, ‘Schaamte’, Ethische Perspectieven 18/3 (2008) 437-450, bij 437-
438.
7 Cf. Ad Peperzak (ed.), Het menselijk gelaat. Essays van Emmanuel Levinas (Utrecht: Ambo, 
1969) 149-150. Levinas gebruikt ‘heteronomie’ om aan te geven dat de Ander mij meet, 
niet ikzelf. Heteronoom wil zeggen: ‘onder regels staand die men zelf niet bepaald heeft’. 
Theonoom wil zeggen: ‘onder regels staand die God heeft bepaald’ en autonoom betekent: 
‘onder regels staand die men zelf bepaalt’. Enkele jaren geleden heeft Paul Cliteur in zijn 
boek Moreel Esperanto. Naar een autonome ethiek (Amsterdam: De Arbeiderspers, 2007) een 
pleidooi gehouden om publieke moraal en ethiek te scheiden en het landelijk gesprek 
over waarden en normen vanuit een autonome ethiek te voeren. Volkomen religieloos is 
de ethiek die Sam Harris voorstaat, zie Het morele landschap. Hoe de wetenschap ons de weg 
kan wijzen (Utrecht: De Arbeiderspers, 2012).
8 Cf. Dietrich Bonhoeffer, Aanzetten voor een ethiek [Ethik, vertaald en ingeleid door 
Gerard den Hertog en Wilken Veen] (Zoetermeer: Boekencentrum, 2012) 26-27, 194, 
260. Zie voor het Duits Dietrich Bonhoeffer, Ethik (München: Kaider, 19532). Een mens 
is alleen geroepen tot heteronomie in relatie tot Christus. Iedere andere heteronomie is 
ondermijnend voor zijn vrijheid en verantwoordelijkheid. Ethiek is in die zin dan ook 
wegbereiding voor Gods toekomst.
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teel meer bepalen dan geloof, beroep en leeftijd zijn ‘keuze’ en ‘leefstijl’.9 Onze 
maatschappij is te zien als een leefstijlmaatschappij en een keuzecultuur, die ons 
legio mogelijkheden en symbolen aanreikt om ons leven te beroeren en vooral op 
te waarderen (‘stylization of life’).

Het is dus onmogelijk om de gemiddelde Nederlander in een hokje te plaatsen 
en dat is misschien maar goed ook. Iemands leefstijl is immers een set van zelfge-
kozen leefwaarden en bijbehorende symbolen (bijvoorbeeld een kledingmerk of 
automerk) die voortdurend in beweging is. Dit heeft onder meer te maken met 
veranderende kleding (‘looks and likes’), artistieke voorkeur (‘trends and tries’), 
sport (soms zijn de symbolen hier ronduit tribaal) en de smaak van design (in-
richting en aankleding en woongenot). Belangrijk is dat er steeds gekozen kan 
worden en dat de bijbehorende symbolen betaalbaar zijn. Keuzemenu’s en bank-
rekeningen zijn in een leefstijleconomie uiterst vitaal, want als keuzes niet kunnen 
worden gemaakt, omdat ze niet kunnen worden betaald, roept dit een gevoel van 
falen op, van ‘loser’ zijn. Een mens wil zich hullen in de symbolen waar hij zich 
prettig en waardevol bij voelt.

Kenmerkend voor onze tijd is de sociale karakteristiek van het zogenoemde 
‘expressieve individualisme’, een combinatie van persoonlijke wensen en moti-
vaties die sterk gericht zijn op de permanente zelfvervulling van de enkeling. 
Enkele kenmerken zijn: (1) je kunnen onderscheiden van anderen, (2) je kunnen 
ontplooien, (3) zelfexpressie, (4) autonomie.10 Een geslaagd leven is volgens deze 
serie waarden een leven dat permanent ontdekt, ontplooid en tot expressie wordt 
gebracht, zonder daarbij te hoeven leunen op geld en steun van anderen (‘ik ga uit 
van mijn eigen kracht’). Immers, het is alsof je mensen kunt horen denken: ‘Je bent 

9 Gerrit Kronjee, ‘De religieuze transformatie en de sociale cohesie’, in: W.B.H.J. van de 
Donk, A.P. Jonkers, G.J. Kronjee, R.J.J.M. Plum (eds.), Geloven in het publieke domein. Ver-
kenningen van een dubbele transformatie (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid; 
Amsterdam: Amsterdam University Press, 2006) 77: ‘Sociale klassen of organisaties lijken 
niet meer de basisstructuren van onze samenleving te zijn. Er tekenen zich nu andere pa-
tronen af. Het is nog moeilijk die te duiden. In het sociale onderzoek zien we meer een 
directe oriëntatie op de leefstijl als basispatroon in de samenleving’. Cf. Herman de Dijn, 
Geluksmachines in context. Filosofische essays (Kapellen: Pelckmans, 2001) 80, 182.
10 Hessel Zondag, ‘Terugverlangen naar traditie’, in: Rein Nauta (red.), Vreemd! Varianten 
van verscheidenheid en verschil in godsdienst en kerk (Publiekslezingen Departement Religie-
wetenschappen en Theologie Tilburg; Nijmegen: Valkhof Pers, 2009) 83-107. Cf. Eduard 
Groen, Geloofwaardige gemeente. Uitgangspunten van een baptisten gemeenteopbouw (Baptistica 
Reeks; Unie van Baptistengemeenten in Nederland, 2011) 20-37.
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de artiest en uitvinder van je eigen leven en dan moet je het ook echt helemaal 
zelf doen. Er zijn kansen en keuzes te over, dus als het je niet lukt, dan ligt dat aan 
jou. Dan ben je een sukkel.’

Jezelf onderscheiden van anderen doe je door een juiste mix van leefstijl en 
symbolen te maken en daarin geheel je eigen weg te gaan (‘you is you’, ‘style is 
you’). Daarbij stel je voortdurend de vraag of je zelfontplooiing niet wordt geremd 
en of dit ‘het’ wel is. De combinaties zijn namelijk oneindig en daarmee ook het 
experiment van het leven. De zoektocht naar het ‘zelf ’ en de leefstijl die daarbij 
hoort, houdt dus eigenlijk nooit op. Je wilt jezelf in allerlei situaties beleven en 
meemaken en daarom worden definitieve beslissingen zo lang mogelijk uitgesteld, 
zoals een vaste relatie, kinderen en kerkelijke aansluiting. Leven betekent grenze-
loos exploreren en experimenteren in het uitdijende heelal van de keuzemaat-
schappij. Keuzevrijheid is een dominante waarde in onze cultuur.

Het eigenaardige aan deze leefstijl is dat die ook gezien en gehoord wil wor-
den, in de leefomgeving duidelijk aanwezig wil zijn. Je leefstijl is een aaneenscha-
keling van ‘show-off ’ die hoe dan ook ruimte inneemt, door kleur, vorm, geluid, 
beweging en vooral sentimenten. Dit is te merken aan de wijze waarop velen 
zichzelf in de etalage van het leven zetten, of dit nu op het internet is (YouTube 
of Facebook of anderszins), op de tv (‘so you think you can’ en vul maar in) of 
in de trein (het luid etaleren en bellen), het gaat erom opgemerkt te worden en 
vooral niet voorbijgelopen te worden.11 Niets is erger dan over je bijzondere le-
ventje van anderen te horen: ‘So what? Duuh!’, want dit is het label ‘grijze muis’.
Door zich naar buiten toe krachtig in leefstijlsymbolen uit te drukken, wordt een 
persoonlijk verhaal verteld (de keuzebiografie). Leefstijlen zijn vooral bedoeld 
om te vertellen en te communiceren en om vervolgens helemaal in het eigen 
verhaal te wonen. Mensen leven in een web van waarden en verhalen, geweven 
in interactie met de groep waarin zij leven, de eigen leefstijlgroep. Het zijn deze 
waarden en verhalen, met bijpassende symbolen, die de identiteit van de enkeling 

11 Cf. het interview van Geert-Jan Spijker met Hans Boutellier in Denkwijzer, studieblad 
van de ChristenUnie 11/2 (2011) 4-7, naar aanleiding van Boutelliers boek De improvisatie-
maatschappij. Over de sociale ordening van een onbegrensde wereld (Den Haag: Boom/Lemma, 
2011). Volgens Boutellier, hoogleraar Veiligheid & burgerschap aan de VU, gaat het huidige 
maatschappelijke onbehagen dieper dan morele richtingsloosheid: ‘het heeft te maken met 
een besef van zin en erkenning (…) Het wezen van de huidige woede is: gevoel van over-
bodigheid, onopgemerkt blijven, voorbijgelopen worden.’
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bepalen.12 Het zwaartepunt van persoonlijke identificatie ligt bij de leefstijlgroep, 
meer dan bij familie of bij de directe leefomgeving. Verhalen, waarden, smaken en 
identiteiten hangen nauw samen. Je smaak vertelt een verhaal en communiceert 
zodoende waarde en identiteit. Een trendy broek of tas of iPhone vertelt wie je 
bent en hoe je in het leven staat, succesvol of niet.

De presentatie en verpakking van leefstijlen krijgen grote aandacht en kosten 
dan ook veel geld. Men spreekt van een tijd van nieuwe esthetiek, van nieuwe 
sensualiteit en nieuw sentimentalisme, kortom een tijd van nieuwe zintuiglijkheid 
en beleving die sterk inspeelt op emoties (zelfs ‘theebeleving’ en ‘belevenisgerichte 
zorg’). De uitvoering en de verpakking van de beleving moeten mooi zijn, ont-
roerend, bewonderend en meeslepend. Of dit nu een film betreft, een auto die aan 
de man wordt gebracht of een ‘real life’ documentaire die tranen trekt, we moeten 
tot diep in onze vezels worden geraakt en geroerd, anders overtuigt de achterlig-
gende waarde ons nog maar nauwelijks. Het geeft natuurlijk wel te denken dat 
om geloofwaardig te zijn de ene mens de andere esthetisch moet bewerken. De 
ander moet als het ware verlokt of verleid worden, zoals in de reclamewereld. Ie-
mand komt pas overtuigend over als de inhoud gepaard gaat met zielstrelende of 
zielschokkende expressie.

Ondertussen betekent dit wel dat Nederland kampt met een serieus geloof-
waardigheidsprobleem. Geloofwaardigheid wordt verbonden met leefstijlsymbo-
len, waaronder ook machts- en statussymbolen die maken dat iemand werkelijk 
denkt dat hij zelfonderscheidend is. Eigenlijk is het treurig te moeten constateren 
dat een slank iemand die naast een Ferrari staat, geloofwaardiger overkomt dan 
iemand die dik is en in een oude Opel rijdt. Talloze mensen hunkeren werkelijk 
naar de aanschaf van leefstijlsymbolen om van zichzelf het idee te krijgen dat zij 
die echt willen en waard zijn. Je moet immers eerst in jezelf geloven en dit aan 
jezelf bewijzen om te kunnen verwachten dat anderen in je geloven.

Wat is het lastig en complex, vooral voor jongeren, om in zo’n prestatiemaat-
schappij je weg te vinden en jezelf niet kwijt te raken. De 21e-eeuwer wordt 
geacht zichzelf voortdurend uit te denken en uit te vinden. Tegelijk is hij met zijn 
gedachten nergens thuis (‘homeless mind’). Bekaf worden mensen ervan en hoe 

12 In cultuurkritische zin moeten we helaas spreken van een verlies van symboolgevoe-
ligheid. Het verwijzen van symbolen naar de diepere zin van het leven is op de achter-
grond geraakt. Leefstijlsymbolen verwijzen naar niets dan zichzelf. Cf. Rob Plum, Spreken 
over God. Een theologische vergelijking tussen het symboolbegrip van Paul Ricoeur en Ernst Bloch 
(Kampen: Kok, 2005) 234-240.
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goedbedoeld de zoektocht naar persoonlijke authenticiteit ook is, er is op een ze-
ker moment niet veel eerlijks meer aan. Van beleving naar beleving rennen, zonder 
dat er iets van binnen beklijft of gevuld wordt, doet vermoeden dat men eerder op 
de vlucht is voor de stilte en de verveling dan voor de vrees om te falen.

Die verveling lijkt de grondstemming te zijn, de bewustzijnstoestand, waarin de 
gemiddelde Nederlandse consument zich voortdurend bevindt, omdat er geen in-
trinsieke aandacht meer is voor het mysterie van het bestaan zelf.13 Gewoon bestaan 
is niet meer voldoende. Er moet iets bovenop, ‘live life to the max’. Een gewoon 
leven kan niet meer boeien of ontroeren. Rustig bij jezelf toeven zonder in obese 
verveling te vallen is een hele kunst. Een dag zonder vermaak en heftige emoties 
is een dag niet geleefd. We zijn de kunst van het naakte en onverfraaide bestaan 
blijkbaar verleerd. Alles moet zo mogelijk vermarkt tot vermaak, ook rust en spi-
ritualiteit, ook kunst en wetenschap. De diepste zielenroerselen worden ‘verdingd’ 
en tot lucratief tijdverdrijf en neppe interessantdoenerij gemaakt. En dan wordt 
het echt bijzondere in de melkerij van de media toch weer heel gewoon en banaal.

Dit geldt ook voor de wereld van ‘God’, want helaas worden ook geloof en 
religie tot vermaak en handelswaar gemaakt.14 De meeste kerken zullen dit be-
treuren en ook niet in de hand willen werken, ware het niet dat gelovigen en 
ongelovigen met grote ervaringshonger de samenkomsten bezoeken. Beleving en 
belevenis staan centraal. Over het algemeen verwachten kerkgangers in het drukke 
en spanningsvolle leven te worden gekalmeerd en met een spiritueel geluksgevoel 
weer huiswaarts te gaan.15 Even aan het Godsinfuus op zondag, daar komt het op 
neer. Men is vooral gericht op persoonlijk welbevinden, niet op een gemeen-
schappelijk verlangen om geestelijke verbondenheid en identiteit uit te drukken. 
Collectieve identiteiten staan aan het begin van het derde millennium onder grote 
druk. Daaronder vallen ook kerkelijke identiteiten.

13 Zie Awee Prins, Uit verveling (Kampen: Klement, 20072) 267-310, bij 270. Cf. Jack Hill, 
Ethics In the Global Village: Moral Insights For the Post 9-11 USA (Santa Rosa: Polebridge 
Press, 2008).
14 De term ‘McDonaldisering’ is aanvankelijk gebruikt als metafoor voor het verschijnsel 
van de snel toenemende maatschappelijke grootschaligheid, en niet zozeer voor kerkelijke 
processen, zie George Ritzer, The McDonaldization of Society: An Investigation into the Chan-
ging of Contemporary Social Life (London: Pine Forge Press, 1993).
15 Cf. Henk Bakker, ‘Allemaal evangelicaal? Perspectieven op de evangelische beweging’, 
in: Koert van Bekkum, George Harinck (eds.), Kerkelijk Nederland van de kaart (Bavinck 
Lezingen 2007; Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme 
[1800-heden], Vrije Universiteit en Nederlands Dagblad; Barneveld, 2007) 31-51, op 41-45.
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Er is behoefte aan spirituele beleving als de spiritualiteit maar ongebonden is.16 
Ongebonden spiritualiteit is zelfs betrekkelijk populair (happinez is een gevierd 
‘mindstyle’ magazine). Men wil niet geestelijk opgesloten zitten. Grenzen moeten 
worden verkend en ook gepasseerd. Een van de culturele trends is ‘fusion’ (samen-
smelting) en die geldt niet alleen de wereld van commercie, reclame en industrie, 
maar ook de wereld van de kerk. Sociale kerkelijke verbanden ‘vloeibariseren’ en 
geloofsidentiteiten worden samengesteld uit een breed en divers aanbod.17

Ook baptisten hebben vandaag de dag geen afgeronde of afgesloten identiteit 
meer. Identiteiten zijn open en poreus. Het ‘geleerde geloof ’ kan weliswaar strak 
omschreven zijn, zoals een geloofsbelijdenis of de statuten veelal zijn, maar het ‘ge-
leefde geloof ’ is een ander verhaal. Het geleefde geloof kan beslist niet meer strak 
worden geregisseerd of geredigeerd. Belijdenissen en ook liturgie, zelfs gemeen-
tevergaderingen kunnen met sterke hand worden geleid, maar wat in de hoofden 
van gelovigen gebeurt, wat wordt gedacht, geloofd en beleefd, kan niet aan banden 
worden gelegd. Tussen geleefd geloof en geleerd geloof zit een wereld van verschil. 
Met andere woorden: baptistenidentiteit of protestantse of charismatische identi-
teit kan niet worden vastgelegd, omdat christenen die zich ermee identificeren in 
hun geloofsbeleving dwars door alle verbanden heen gaan.

Ook ten aanzien van ethische kwesties heeft ieder zijn eigen mening. Er lijkt 
bijna geen christelijk onderwerp te zijn waarover zo verschillend wordt gedacht 
als over bijzondere ethiek. Als de autonome tijdgeest ergens zijn stempel op heeft 
gedrukt, is het wel de ethiek, en dat valt goed te begrijpen. Ethiek is vooral ge-
richt op individueel moreel handelen en daarvoor gaan mensen in de eerste plaats 
bij zichzelf te rade, niet bij anderen of bij God. De waarden die hen sturen lijken 
van binnenuit te komen. Je bent immers eigenaar van je eigen leven en van je 
eigen keuzes. Tegelijk constateren we dat er behoefte is aan een soort ‘road map’ 

16 Zie J. Becker, J. de Hart, Godsdienstige veranderingen in Nederland. Verschuivingen in de 
binding met de kerken en de christelijke traditie (Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 
2006) 101-106: ‘nieuwe expressievormen en wijzen van betrokkenheid – kortstondiger, 
dynamischer, fragmentarischer en meer gedragen door emoties’ (p. 102), en: ‘Men is nog 
wel in aanzienlijke getale geneigd afzonderlijke onderdelen van de (christelijke) traditie 
te onderschrijven (zoals bepaalde rituelen of het geloof in een voortbestaan na de dood), 
maar niet om het “totaalpakket” voor zijn rekening te nemen. Zo’n losse religieuze identi-
teit komt per saldo neer op een levensbeschouwelijke versplintering op individueel niveau, 
een manifestatie van individualisering op godsdienstig gebied’ (p. 103).
17 Zie vooral Zygmunt Bauman, Vloeibare tijden. Leven in een eeuw van onzekerheid (Zoe-
termeer: Klement, 2011) 21-45.
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van waarden en normen. Is over ethische afweging iets ter oriëntatie te zeggen of 
moeten mensen het zelf maar uitzoeken?

Ik heb al aangegeven dat ethiek heteronoom dient in te zetten, dat de be-
langrijkste regels van het leven niet door individuele mensen worden bedacht 
of bepaald. Diep menselijk geluk hebben we zelf niet in de hand en kunnen we 
niet afdwingen. Het is gelegen in levenswaarden die de maakbaarheid daarvan 
overstijgen, zoals de ervaring van dankbaarheid of mededogen of aanvaarding.18 
Ethiek is ontvangende ethiek, zo hebben we geconstateerd. Diep menselijk èthos 
is ontvangend van karakter.19

In de oude Joodse wijsheidsliteratuur wordt deze gedachte benadrukt. De zin 
van het gewone leven wordt voluit gewaardeerd, juist vanwege de relativiteit er-
van. Het ene moment biedt volop plezier en het volgende moment is het genot 
alweer weg. En een mens kan jagen naar geluk en er steeds naast grijpen, omdat hij 
meent eten, drinken en geluk in eigen beheer te hebben. Daarom zegt de wijze:

Niets is beter voor de mens dan dat hij eet en drinkt en volop geniet van 
alles wat hij moeizaam heeft verworven. En ook heb ik ingezien dat het uit 
de hand van God komt (…) Ik heb vastgesteld dat er voor de mens niets 
beter is dan plezier te hebben en van het leven te genieten. Want wanneer 
hij eet en drinkt en zich te goed doet en geniet bij al zijn inspanning, is dat 
een geschenk van God (…) Zo heb ik waargenomen, dat het maar het beste 
is voor een mens dat hij vreugde put uit alles wat hij onderneemt. (Prediker 
2:24; 3:12-13, 22)

Zie, wat ik heb ingezien. Het is goed en weldadig voor een mens om te 
eten en te drinken en om van het goede te genieten bij al zijn inspanning. 
Daar zwoegt hij voor onder de zon gedurende het luttel aantal levensdagen 
dat God hem geeft. (Prediker 5:17)

18 Zie Josef Pieper, Glück und Kontemplation (München: Kösel-Verlag, 1957) 20, 23, en Van 
Tongeren, ‘Schaamte’, 437-438. Vanuit de positieve psychologie wordt aan het heteronome 
karakter van ethiek getwijfeld. Ook een gevoel van dankbaarheid kan immers als ‘coping’ 
strategie en eigen wijze van zingeving worden uitgelegd. Programma’s van het Universitair 
Centrum Groningen als GRIP en GLANS gaan uit van zelfmanagement, het menselijk ver-
mogen tot innerlijke zelfregulatie, zelfsturing en zelfbepaling, om geluksgevoel te genereren 
of zo mogelijk af te dwingen.
19 Stanley Hauerwas, Een robuuste kerk. De christelijke gemeente in een postchristelijke samen-
leving (Zoetermeer: Boerkencentrum, 2010) 60.
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Daarom prijs ik het plezier, want er is onder de zon niets beter voor de 
mens dan te eten en te drinken en te genieten. De vreugde is zijn metgezel 
bij zijn zwoegen gedurende de dagen van zijn leven onder de zon die God 
hem heeft gegeven. (Prediker 8:15)20

Genieten en geluk gebeuren, maar zijn niet regisseerbaar. Eten en drinken lig-
gen misschien wel voor het grijpen, althans zo lijkt het, maar geluk in geen geval. 
Genieten en geluk zijn alleen als geschenk te verkrijgen en zijn slechts te vinden 
in de sfeer van de dankbaarheid.21 Dit willen de teksten uit Prediker ons duidelijk 
maken. Geluk is niet te koop, maar zit in jezelf, in de gevoelens van geborgenheid 
en dankbaarheid die je overkomen.22 De gerichtheid van de westerse keuzecul-
tuur, onze leefstijlmaatschappij en het expressieve individualisme, is een heel an-
dere. Hier is de oriëntatie overwegend gericht op verdienen en afdwingen, niet op 
ontvangen en overkomen.

1.2	 Grenzen	aan	de	ruimte
Onze tijd van nieuwe esthetiek heeft beslist mooie kanten, hoe kan het ook anders. 
Wie van muziek, dans, ballet, documentaires, films, fotografie of andere kunsten 
houdt, kan zijn hart ophalen, ook al wordt er momenteel van overheidswege fors op 
bezuinigd.23 Moderne kunst grenst nagenoeg aan stilistische perfectie. De ruimte is 

20 De vertaling van deze zes verzen is een combinatie van NBV en Schippers. Zie Aart 
Schippers, Zoet is het licht. De opbouw van het boek De Prediker, met de Hebreeuwse tekst, een 
vertaling en een parafrase (Baarn: Ten Have, 2003) 90, 94, 96.
21 Pieper, Glück und Kontemplation, 23: ‘Glück (…), “gleichnishafte Glückseligkeit”: dies 
kann niemand je erjagen und bewirken. – Daraus versteht es sich auch, daß zu den Ele-
menten des Glücklichseins das Gefühl einer schlechthin nicht abzutragenden Dankes-
schuld gehört. Dank aber schuldet man nicht sich selbst. Wer Dankbarkeit empfindet, weiß 
sich beschenkt’.
22 Thomas Krüger, Kohelet (Prediger) (Biblischer Kommentar Altes Testament 19; Neu-
kirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 2000) 148: ‘Die Möglichkeit (…) das Leben zu ge-
nießen, ist kein “Gewinn” menschlicher Anstrengungen (…); sie steht nicht in der Verfü-
gungsgewalt des Menschen, sondern kommt aus der Hand des Gottes’.
23 Onder de zogeheten artes liberales (kenmerkende vaardigheden van de vrije Romeinse 
burger rond het begin van de jaartelling) vielen onder meer literatuur, spreekvaardigheid 
en muziek, zie Thijs Pollmann, De letteren als wetenschappen: een inleiding (Amsterdam: Uni-
versity Press, 19992) 9-11. Cf. Plato (Pseudo), Cleitophon 407b-c, ‘degelijk opgeleid in 
letteren, muziek en gymnastiek, die jullie, nota bene, als de complete opleiding in de deugd 
beschouwen [paideian aretès einai telean]’.
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soms gevuld met adembenemend mooie beelden, muziek, beweging en bijzondere 
effecten. Genieten van artistiek decorum is iets wat het leven buitengewoon fraai 
maakt. Open oog en open oor voor schoonheid is beslist een menselijke kernwaar-
de, ook al lopen de meningen uiteen over wat mooi of lelijk is. Smaken verschillen.

Toch gaat er met de toenemende esthetisering van het dagelijkse leven een en 
ander mis, zo stelt het onderzoeksbureau Motivaction in 2009.24 Het gaat hier om 
de ‘kleine esthetiek’, niet om de kunstwereld als geheel. De drang en dwang om 
het eigen leven als een kunstwerk te zien en daaraan af te lezen of iemands leven 
succesvol verloopt, leidt niet automatisch tot het vinden van een groter geluk en 
een betere toekomst. Eerder lijkt het tegendeel het geval te zijn. In dit verband 
spreekt het rapport van Motivaction van een ‘grenzeloze generatie’ van jongeren 
die de antenne voor ‘geluk’ erg eenzijdig ontwikkelt en bovendien behoorlijk 
zelfingenomen is.25 Dit komt mede doordat hun opvoeders nauwelijks waarden 
overdragen die de ontwikkeling van een gezonde antenne helpen mogelijk maken.

Het is natuurlijk een valse voorstelling van zaken dat alleen het hebben van 
correcte leefstijlsymbolen indicaties zijn van een geslaagd leven. Het verhaal dat 
je probeert te vertellen door middel van stropdassen, schoenen, mobieltjes, auto’s 
enzovoort,26 is niet alleen gebrekkig, maar in veel opzichten ook verhullend. Ook 
al behoren de Nederlandse jongeren tot de gelukkigste ter wereld (volgens Uni-
cef), ze hebben vaker dan ouderen te maken met negatieve emoties zoals verve-
ling, wrok, pessimisme en schaamte. Ze dreigen te verdrinken in een geluksideaal 
van uiterlijk, kicks, geld, status, netwerken en genieten. En om dit te bereiken gaan 
ze over grenzen heen. Aan hun opvoeders hebben zij geen boodschap, omdat die 
ook in hun kindstijd zijn blijven hangen, behept met een ‘forever young’-ideaal, 
zo stelt het Motivaction onderzoek.27

De grenzeloosheid is (vooral) bij jong en (soms bij) oud merkbaar op zo onge-
veer alle terreinen van het leven – relaties, geld, intimiteit, entertainment, sport – en 
werkt een opportunisme in de hand dat, om het zo maar te zeggen, ‘nergens meer 
over gaat’. Opportunisme houdt in dat iemand doet wat hem uitkomt, zonder dat 
de notie verantwoordelijkheid hierbij nog een rol van belang speelt. Bij de morele 
vraag ‘waar komt het op aan?’ is het opportunistische antwoord: ‘Het komt aan 

24 Frits Spangenberg, Martijn Lampert, De grenzeloze generatie en de eeuwige jeugd van hun 
opvoeders (Amsterdam: Nieuw Amsterdam Uitgevers, 2009).
25 Spangenberg, Lampert, De grenzeloze generatie, 14, 192.
26 Spangenberg, Lampert, De grenzeloze generatie, 209-211.
27 Spangenberg, Lampert, De grenzeloze generatie, 59, 80-83, 25-26, 192-193, 195.
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op wat mij onder bepaalde omstandigheden van pas komt.’ Iedere morele begin-
selvastheid is bij een ver doorgevoerd opportunisme opgegeven. Wat mij toevallig 
uitkomt en voordeel oplevert, dat doe ik, en mogelijk doe ik het op een ander 
moment weer anders. ‘Wat is opportuun?’ is de kernvraag van beginselloosheid.

Het Motivaction onderzoek stelt dat opvoeders meer regie moeten voeren 
en deze ook naar zich toe moeten trekken als het aankomt op het overdragen 
van levenswaarden. ‘Een prettig mens word je niet vanzelf, dat moet je leren’, zo 
wordt gesteld.28 De verwencultuur, voortkomend uit een typisch jarenzeventig 
antiautoritair gelijkheidsideaal, wreekt zich in onze tijd. Er is een zekere mate van 
begeleiding nodig om op jongeren een antenne voor normen en waarden over te 
dragen.29 Op gezag hoort geen taboe te rusten en al evenmin op karakterkwalitei-
ten als eerbied voor je medemens, beleefdheid, zelfbeheersing en intermenselijke 
terughoudendheid.

Van de generatie tussen 1931 en 1940 geboren geeft 41% aan plichtsbesef te 
hebben en behoorlijk plichtsgetrouw te zijn, van de generatie na 1986 geboren 
is dit maar 3%.30 Sociodemografische verwachtingen zien er niet positief uit. Uit 
onderzoek naar een achttal ‘mentality milieus’ blijkt dat de zogeheten ‘traditionele 
burgerij’ twee miljoen mensen telt en dat dit aantal gestaag daalt. De ‘moderne 
burgerij’ (met 2,8 miljoen mensen) bestaat voornamelijk uit huisvrouwen en huis-
mannen. De ‘nieuwe conservatieven’ met circa één miljoen burgers zijn gemid-
deld ouder dan het landelijk gemiddelde. De ‘postmaterialisten’ (met 1,3 miljoen 
burgers) bestaan grotendeels uit 45- tot 60-jarigen. De overige vier categorieën, 
met opgeteld 5,7 miljoen Nederlanders, worden gevormd door overwegend niet-
traditionalistische jongeren: de ‘gemakgeoriënteerde’ burgers (1,3 miljoen), de 
‘kosmopolieten’ (1,3 miljoen vnl. hoog opgeleide jongeren),31 de ‘opwaarts mo-

28 Spangenberg, Lampert, De grenzeloze generatie, 202, cf. 196-197. De vier klassieke bur-
gerschapsstijlen zijn: de plichtsgetrouwe stijl, de verantwoordelijke stijl, de pragmatische stijl 
en de stijl van de buitenstaander. De eerste twee stijlen hebben meer met sociale cohesie.
29 Spangenberg, Lampert, De grenzeloze generatie, 200-201, 204.
30 Spangenberg, Lampert, De grenzeloze generatie, 13, 47-48, 85.
31 ‘Kosmopolieten’ zijn open en kritische wereldburgers, meestal succesvol, met een bre-
de interesse voor kunst en cultuur. Ze zijn hoogopgeleid, sterk sociaal-economisch betrok-
ken en doneren doorgaans aan charitatieve instellingen. Hun profiel lijkt sterk op dat van 
de hoogst opgeleide wetenschapper, de hoogleraar, zie Martine van Veelen (ed.), Geloof in 
de wetenschap. Bekende hoogleraren over God, wetenschap en hun levensbeschouwing (Amsterdam: 
Buijten & Schipperheijn Motief, 2011). 44% van de hoogleraren noemt zich atheïst, ter-
wijl het totale percentage atheïsten onder het Nederlandse volk 14% is.
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bielen’ (1,7 miljoen vnl. relatief jonge commerciële professionals), en de ‘postmo-
derne hedonisten’ (1,4 miljoen vnl. studenten).32

De meer behoudende burgerij telt zo’n 5,8 miljoen mensen (46%) met een 
uitloper van 1,3 miljoen postmaterialisten (10%) die als maatschappijkritische ide-
alisten worden omschreven en verantwoord willen leven. Opgeteld is een krappe 
meerderheid van de ‘kiezende’ samenleving (56% vanaf 15 jaar) niet per definitie 
materialistisch ingesteld. Maar liefst 44% is dit uitgesproken wel en die 5,7 miljoen 
zullen in de komende decennia cultuur, moraal en beleid in Nederland gaan bepa-
len, want zij zijn relatief gesproken jong. Hun levenswaarden zullen de maatschap-
pij van de toekomst ontwerpen.33

Het ziet er dus naar uit dat de Nederlandse samenleving in de komende de-
cennia voornamelijk bepaald zal worden door de ideeën en waarden van een 
grote groep expessieve individualisten en expressieve materialisten. Persoonlijk 
welbevinden gekoppeld aan grenzeloze behoefte aan bezit, status en het innemen 
van expressieve ruimte zal domineren. Dit wordt het doorsnee volksethos (mos 
maiorum). Omgekeerd zal het een gevoel van schaamte en falen geven als dit per-
soonlijk welbevinden in al zijn strevingen onbereikbaar blijkt. Afgaan in de ogen 
van anderen of erger nog, afgaan in eigen ogen, kan ondragelijk zijn.

Er wordt wel gezegd dat de Nederlandse cultuur een typische schuld- en boe-
tecultuur is en dat Mediterrane landen meer een eer- en schaamtecultuur heb-
ben, maar dit is inmiddels achterhaald. Komende generaties Nederlanders hebben 
waarschijnlijk meer met gevoelens van eer en schaamte dan met gevoelens van 
schuld en boete. De notie ‘schuld’ is in culturele en ook in religieuze zin naar de 
achtergrond verschoven. Schuld was een dominant gegeven in Nederlands ker-
kelijke verleden, maar past niet bij het discours van het heden, waarin de morele 
ruimte van de kerk afneemt. Waarden als roem, rijkdom en invloed treden meer op 
de voorgrond. Zichtbaarheid en willen imponeren, dat wil zeggen ’zien en gezien 
worden’, lijkt in groeiende zin een maatschappelijke grondwaarde te worden.

Zichtbaarheid en schaamte hangen in de menselijke omgang nauw samen. 
Schaamte speelt op als iets in de openbaarheid komt of aan het licht treedt wat 
ongemakkelijk of onthullend is en bij de ander een reactie losmaakt van ‘dit had 
ik van jou niet verwacht’ en ‘wat stel je me teleur’. Schaamte heeft te maken met 
ogen die op ons zijn gericht en die deel uitmaken van onze zelfbeoordeling. We 

32 Spangenberg, Lampert, De grenzeloze generatie, 38-47 (op p. 38 het overzicht van de 
Mentality kaart), 217-229.
33 Spangenberg, Lampert, De grenzeloze generatie, 36.
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gaan met andere ogen naar onszelf kijken en schamen ons voor onszelf: ‘Ben ik dit 
maar?’, ‘Ik had van mezelf iets anders verwacht’. Schaamte is een kritische reflexieve 
zelfbeoordeling in totaalverbondenheid met anderen die in ons leven kijken en ons 
kunnen aanstaren op momenten die pijnlijk zijn.34 Mensen worden in verlegenheid 
gebracht, staan beschaamd of generen zich wanneer verwachtingen in de relatio-
nele sfeer worden overschreden en men er zogezegd ‘op wordt aangekeken’.35

Als de ‘ogen van de ander’ zo belangrijk zijn voor gevoelens van waarde en 
schaamte, wordt daarmee duidelijk dat intermenselijke ruimte ook morele ruimte 
is, gevuld met verwachtingen, teleurstellingen en waardering. Het is in het ‘aan-
gezicht’ van de ander, tegenover een ander ‘gelaat’, dat we ons bewust worden van 
onze vrijheid en van onze schaamte.36 Een gelaat appelleert omdat het mij ‘raakt’. 
Ik word waargenomen, van buitenaf, door een ander die net zoveel mens is als 
ik en toch zo anders. Ik kan me daarom kwetsbaar en naakt voelen, ontdekt of 
betrapt, ontredderd of zelfs onteigend.37 Een essentiële vraag hierbij is in hoeverre 
ik mijn identiteit laat samenvallen met verwachtingen van anderen en in hoeverre 
ik in staat ben om mijn eigen weg te gaan. Als ik me andermans ideaalbeeld laat 
opdringen en ik daaruit een ‘ideaal ik’ construeer, dan kan dit leiden tot aangepast 
gedrag en het ventileren van onechte gevoelens van schaamte die als toneelstuk 
worden opgevoerd. Valse schaamte en een vals geweten zijn daarvan het gevolg.

Een vals geweten kan bijvoorbeeld ontstaan doordat een kind leert dat het 
beter niet afhankelijk kan zijn. Zijn ouders hechten grote waarde aan zelfstandig-
heid en perfectie en willen liever niet dat het kind hen stoort in hun geregelde 
en opwaartse leven. Alle typisch kinderlijke trekken en kenmerken worden zoveel 
mogelijk ontkend of onderdrukt. Immers, momenten van zwakte worden ervaren 
als vernederend en teleurstellend. Vervolgens ontwikkelen deze opgroeiende kin-
deren een fictief, sterk geïdealiseerd en inhumaan zelfbeeld. Ze idealiseren zichzelf 
tot iemand die geen zorg of hulp of aandacht nodig heeft en zonder hechte men-

34 Cf. Wolfhart Pannenberg, Anthropologie in theologischer Perspektive (Göttingen: Vanden-
hoeck & Ruprecht, 1983) 286-303, en Bonhoeffer, Aanzetten voor een ethiek, 215-220.
35 Cf. over het verbum ‘(zich) schamen’ in het Oude Testament Philip J. Nel, ‘bwš‘, in: Wil-
lem A. VanGemeren (ed.), New International Dictionary of Old Testament Theology & Exegesis, 
Vol. 1 (Grand Rapids: Zondervan, 1997) 621-627.
36 Cf. Peperzak (ed.), Het menselijk gelaat, 93-95, 148-149 (149: ‘De Ander verschijnt mij 
in zijn gelaat niet als een hindernis … maar als iets dat mij meet […] Deze manier om 
zichzelf af te meten … is een schaamte van de vrijheid voor zichzelf ’). Cf. Elie Wiesel, De 
joden der stilte. Een getuigenis (Hilversum: Gooi & Sticht, 19862) 7-8.
37 Van Tongeren, ‘Schaamte’, 437-450.
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selijke band kan leven. Tegelijk blijft het ware hulpbehoevende ‘ik’ eenzaam en on-
gekoesterd en is het pas tevreden met zichzelf als het helemaal ‘in control’ is. Maar 
dit gevoel slaat om in schaamte als blijkt dat het kind toch anderen nodig heeft, 
bijvoorbeeld omdat het ziek is of seksuele verlangens begint te ontwikkelen. Het 
gevoel van falen ten opzichte van het geïdealiseerde ik kan worden getypeerd als 
een vals, oneigenlijk geweten. Het ideaalbeeld is immers een opgedrongen beeld, 
een projectief verlengstuk van de ouders of andere opvoeders.38

We kunnen deze zelfde constatering maken ten aanzien van de grenzeloosheid 
en het materialisme van onze tijdgeest. De vraag is ook hier in hoeverre mensen 
werkelijk samenvallen met de hun gestelde culturele imperatieven, zoals ‘je zult 
blijven kopen’, ‘je zult veel televisie kijken’, ‘je zult er alles aan doen om de trends 
van je leefstijl te volgen’. Ook dit wordt ons opgedrongen. Het lijkt alsof van alle 
kanten voortdurend appèl op je wordt uitgebracht om vooral te voelen dat er iets 
vreemds of afwijkends met je aan de hand is als je ervoor kiest om minder gevoelig 
te zijn voor deze culturele dwang. Zo ontstaat een vals geweten, want je hoort 
jezelf niet meer denken onder het bombardement van prikkels. Continue over-
prikkeling is een moderne en legale manier van ‘brainwash’ van het geweten. Je 
voelt je anders, vreemd en zelfs schuldig, omdat je de slaafse gedragscodes van het 
economisch totalitarisme niet volgt. Zeker nu in de huidige crisis het devies meer 
dan ooit is dat we geld moeten blijven uitgeven. Er zijn grenzen aan de ruimte die 
het expressieve materialisme inneemt en deze grenzen worden allereerst gesteld 
door het gezonde menselijke geweten zelf.

Het voortbrengen van eerlijke en ware gevoelens van verwondering, schoon-
heid, waarheid, schaamte, verzoening en verbinding wordt niet aangemoedigd in 
een morele ruimte waarin de omgeving hol en bol staat van onechte emoties. 
De media-industrie creëert overwegend een communicatieve werkelijkheid die 
dominant en design is, gemaakt en offensief. Dit maakt onze cultuur tot een enigs-
zins hysterische omgeving, waarin weinig meer aan de verbeelding wordt overge-
laten. Verbeelding activeren is nodig om creativiteit en eerlijke emoties bij mensen 
op te roepen. Maar als aan de eerlijke verbeelding wordt voorbijgegaan en allerlei 
diepe gevoelens onmiddellijk worden geprovoceerd, heeft de verbeeldingskracht 
het verloren van de brute kracht van decibellen, ‘pixels’ en manipulatie.

38 Cf. Saskia Pieterse, ‘Schaamte en gezichtsverlies bij Wolkers, Hermans en Mulisch’, 
Neerlandistiek.nl 10 (oktober 2007) 1-10, en Benjamin Kilborne, Disappearing Persons: 
Shame and Appearance (SUNY Series in Psychoanalysis and Culture; Albany NY: SUNY 
Press, 2002).
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Onze zogenaamde vrije samenleving is in veel opzichten schijnvrij en die 
schijnvrijheid maakt dat mensen niet of nauwelijks aan hun eigen werkelijkheid 
toekomen, zelfs niet aan hun eigen verbeelding, want ook die krijgen zij opge-
legd. Die wordt immers niet voor niets voor immense bedragen uitgedacht aan 
de tekentafel. Zo mogelijk wordt niets aan onze eigen fantasie meer overgela-
ten. Schoonheid, gevaar, geweld, erotiek, angst, ontroering, horror, verdriet, alles 
wordt met veel vertoon en geluid de ether in geblazen. Fantasie is een markt die 
door de machtigste mediabazen wordt bedwongen. Wie denkt vrij te zijn leeft 
blijkbaar in een droom die naar alle waarschijnlijkheid ook al door de media is 
uitgedacht.39

Ons Nederlandse gevoel van vrijheid is momenteel pathologisch dubbel, om-
dat we doen alsof we ons zo prettig voelen bij de invulling van onze vrijheidsbe-
leving, terwijl onze samenleving in bijna al haar geledingen kampt met een flink 
geloofwaardigheidsprobleem. Politici, bankdirecteurs, hoge commissarissen, arties-
ten en managers van non-profitorganisaties kunnen het nog zo goed bedoelen, 
maar als puntje bij paaltje komt, gaan de meesten voor hun eigen salaris, het eigen 
gerief en de eigen zielerust. Bij alles wat we doen, weegt de vraag ‘what’s in it for 
me?’ in zekere mate mee. Immers, weinig mensen doen iets zomaar voor een an-
der. Ook de beste bedoelingen zijn zelden zonder bijbedoelingen en eigenbelang. 
Mensen wordt geluk voorgehouden en als het komt gebruiken anderen dit weer 
voor eigen geluk en gewin.

Eerlijke noties van waarden, schaamte, eer en geweten komen het best aan de 
oppervlakte in een leefomgeving die zo min mogelijk door dwang wordt gestuurd 
en zo weinig mogelijk druk uitoefent op haar burgers. Communicatieve proces-
sen horen maatschappelijk te leiden tot ruimte en openheid, niet tot controle 
en onderdrukking, maar in de sfeer van dwangloosheid (‘herrschaftsfreie Kom-
munikation’, volgens Habermas40). De vraag is of de economische belangen die 

39 Zie voor een historisch-culturele benadering van erotiek en seksualiteit H.W. de 
Knijff, Venus aan de leiband. Europa’s erotische cultuur en christelijke sexuele ethiek (Kampen: 
Kok, 1987).
40 Zie Jürgen Habermas, Theorie des kommunikativen Handelns, Band I: Handlungsrationalität 
und gesellschaftliche Rationalisierung, Band 2: Zur Kritik der funktionalistischen Vernunft (Frankfurt 
am Main: Suhrkamp, 1981), en Henk de Roest, Communicative Identity: Habermas’ Perspectives 
of Discourse As a Support For Practical Theology (Kampen: Kok, 1998) 79-80, 159-192 (178: 
‘Habermas has stated, that the communicative bedding of decisions should be “regenerated” 
out of traditions of freedom’). Cf. Gijs Dingemans, In vredesnaam. Religie in een democratische 
samenleving (Kampen: Kok, 2007).
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op het spel staan wel de nodige denkruimte en gevoelsruimte verlenen om een 
eerlijk normen- en waardendebat te voeren. Hebben we in de tweede helft van 
de vorige eeuw niet een monster wakker gekust dat niet meer in zijn hok terug 
te krijgen is? Hebben we niet permanent een dure Moloch van commercie en 
‘leisure industry’ te voeden? Het lijkt erop dat we geen stap meer kunnen zetten 
zonder deze Moloch aan ons been die mede de bewegingsruimte van onze keuzes 
en ons geweten bepaalt.

Lang geleden leefde er in Praag een oude Joodse rabbi die iets wilde doen aan de 
erbarmelijke omstandigheden waarin het Joodse volk daar leefde. Joden moesten 
hard werken voor weinig geld en wanneer zij thuiskwamen, wachtte ook daar het 
werk: hout hakken, huis aanvegen, reparaties uitvoeren, enzovoort.

De rabbi herinnerde zich een oud verhaal over een knecht, een Golem, die 
kon worden gemaakt uit klei van de grond. Bij allerlei geleerden won hij eerst 
advies en raad in, maar op een avond vond hij in de oude boeken het antwoord. 
De Golem werd gemaakt uit kleverige klei uit de Moldau en dan moesten er 
wonderlijke spreuken over worden uitgesproken. Zo werd het gedaan. De rabbi, 
met drie helpers, formeerde de Golem uit klei van de Moldau en het maaksel 
kwam tot leven.

Door de Golem ’s avonds een briefje in zijn mond te stoppen, wist deze welke 
klussen hij moest doen en werkte hij de hele nacht door. Tegen de ochtend haalde 
de rabbi het briefje eruit en kon de Golem rusten.

Na verloop van tijd wilde de rabbi dat de Golem menselijker werd. Men leerde 
hem eten, lezen en zich als een mens gedragen, maar dit lukte niet helemaal, of 
beter gezegd helemaal niet. De Golem wilde ook lachen, spelen en plezier maken, 
maar dit kon hij niet. Daarop werd hij boos en veranderde hij in een monster dat 
tegen mensen schreeuwde, stenen gooide en huizen vernielde. Toen men hem 
wilde vangen, rende hij voorgoed weg.41

We zijn als mensen in staat om ‘monsters’ in het leven te roepen die ons boven het 
hoofd groeien en die we toch zelf moeten vangen of ontmantelen om vrij te zijn. 

41 Er zijn diverse versies van dit verhaal. De legende wordt wel gezien als het grondverhaal 
voor het ‘robotgenre’ in de literatuur en filmwereld (aliens, invaders etc.). De diepere zin 
hiervan is: als de ziel en het heilige uit de wereld verdwijnen, omdat de technocratie het 
wint van het gezonde verstand, zullen mens en ding hun ziel komen opeisen. Cf. Heinrich 
Heine, Religie en Filosofie in Duitsland (Floret; Amsterdam: De Arbeiderspers, 1964) 85.

Gunnende kerk NW.indd   27 01-10-12   14:33

vrij voor persoonlijk gebruik - niet voor commercieel gebruik



28

We worden gegijzeld door dwangsystemen die wij zelf ontwikkelen en waar wij 
zelf de stekker uit moeten trekken.

De macht van het individualistische expressieve materialisme is voor velen 
overweldigend en onstuitbaar, onder meer omdat de symbolen van religie, in 
het bijzonder die van het christendom, uit de samenleving worden weggedrukt. 
Christelijke symbolen zoals het kruis, de kerk en de zondag riepen waarden op als 
zelfopofferende liefde, altruïsme, verbondenheid en ‘genoeg is genoeg’. Maar de 
symbolen van succes en grenzeloos genieten lijken het overwegend (niet altijd) te 
winnen van die van genade en dankbaarheid.

Het valt te betwijfelen of het gevoel van falen en schaamte ‘in de ogen van de 
tijdgeest’ wel zo echt is. Dit gevoel wordt weliswaar opgedrongen door de media 
en het alledaagse straatbeeld, maar maakt in wezen geen deel uit van het innerlijke 
vrije geweten. Nog fundamenteler dan de behoefte aan status en bezit is voor het 
menselijke geweten de behoefte aan vrijheid van dwang en obligate egomassage. 
Een mens is geroepen tot hogere idealen dan consumentisme en zelfbewondering. 
En meer nog: hij weet dit ten diepste.

1.3	 Moreel	universum
Vorming van authentiek menselijk geweten vraagt om een context van vrije mo-
rele ruimte. Maar daarmee wordt niet bedoeld dat er geen normen en regels 
dienen te zijn of dat jong en oud zelf maar moeten ondervinden wat goed en 
fout is. De weg tot innerlijke vrijheid is juist niet een weg van willekeur of waar-
devrijheid.42 Geestelijke vrijheid wordt gegeven binnen de kaders van een morele 
ruimte die in ieder opzicht ook waardevol en moreel mag zijn.43 De diepste kern 
van christelijke spiritualiteit is precies hier gelegen (zie Johannes 8:32, 36, Galaten 
5:1 en II Korintiërs 3:17).44 Ware vrijheid wordt gevonden in gehoorzaamheid aan 
de genade en aan de morele weg die God wijst. Bijvoorbeeld, in verantwoord-
leijkheid en zelfbeperking (of zelfbeheersing) ligt het geheim van vrijheid, niet in 
onbegrensdheid en teugelloosheid.45 Daarom adviseert de apostel Paulus om ‘van 
de wereld gebruik te maken als zouden wij haar niet ten einde toe gebruiken’ 

42 Cf. Ad Verbrugge, Tijd van onbehagen. Filosofische essays over een cultuur op drift (Amster-
dam: Sun, 20077) 52-54, 74-76, 252-285.
43 Verbrugge, Tijd van onbehagen, 150, 256. Verbrugge spreekt over een ‘bovenindividuele 
bezieling’ en ‘bovenindividuele dimensie van leven’.
44 Zie C. Aalders, Spiritualiteit. Geestelijk leven vroeger en nu (Praktisch Theologische Hand-
boekjes 31; ’s-Gravenhage: Boekencentrum, 19803, eerste druk 1969) 18, 28, 38, 164-168, 183.
45 Aalders, Spiritualiteit, 25-26, 35, 86.
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(I Korintiërs 7:31), of beter gezegd als mensen ‘die de wereld niet tot de bodem 
toe consumeren’, dus als mensen die niet opgaan in hun consumptie.46 Menselijk 
geluk ligt niet voor het grijpen in meer, mooier en beter. Regelmatig is het betere 
zelfs de vijand van het goede.47

In een sociale context van respect, openheid, veiligheid en ethische vrijheid, 
ook om te falen, groeit onder mensen het weten van waarden, want zo zit de we-
reld in elkaar. Een gezonde ontwikkeling van menselijk geweten hangt ten nauw-
ste samen met omgevingsfactoren als eerbied en vrijheid, kortom, een morele 
ruimte van respect. Voor individuele vrijheid is gemeenschap nodig, die altijd met 
die vrijheid op gespannen voet staat. Maar zonder gemeenschap en verbonden-
heid is vrijheid een illusie.48

Er lijkt een soort van oerherinnering of diep zedelijk besef te zijn dat alle 
mensen spanningsvol verbindt met het thema ‘vrijheid en gemeenschappelijk-
heid’. We zoeken naar verbondenheid en naar individuele vrijheid en daartus-
sen gebeurt het leven. In een leven ingeklemd tussen vrijheid en verbondenheid 
zoeken we naar ‘paradijselijke onschuld’, een leven dat overloopt van geluk en 
vriendschap en waar we ons niet voor hoeven schamen. In paradijselijke omstan-
digheden schaamden man en vrouw zich nog niet voor elkaar (Genesis 2:25). Nu 
is dit in veel opzichten anders en lijken mensen die hun geweten volgen naar die 
situatie terug te verlangen, uitzonderingen daargelaten. We kunnen zeggen dat het 
natuurlijke geweten een paradijselijke situatie voor ogen staat. Diep in het mense-
lijk hart klinkt de vraag ‘hoe kan ik zo leven, in verbondenheid en vrijheid, dat ik 
me niet hoef te schamen en toch gelukkig ben?’

Met deze antenne in hoofd en hart bouwt iedereen een zeker onderschei-
dingsvermogen op. Dit begint al vroeg en houdt eigenlijk nooit op. Je neemt 

46 Gordon D. Fee, The First Epistle to the Corinthians (NICNT; Grand Rapids: Eerdmans, 
1987) 341: ‘The world as such is neither good nor evil; it simply is. But in its present form 
it is passing away. Thus while one uses the World, one must be “as if not,” which in this case 
does not mean “not abuse” (KJV), but not to make full use of it, that is, be “not engrossed” 
or ”absorbed” in it’.
47 Zelfs Epicurus (341-270 AD), altijd in verband gebracht met plat hedonisme, was zich 
hier goed van bewust. Zie de Epicureeër Lucretius (ca. 99-55 AD), De rerum natura 251-
293, waar Lucretius stelt dat de mens, ondanks de vele lotsbestemmingen, toch een vrije 
wil heeft en kiezen kan om zich niet door fysieke behoeften te laten voortslepen. Lees 
Marguerite Prakke, Lucretius – Leerdicht over de Natuur (De rerum natura) (Budel: Damon, 
2007) 65-66.
48 Verbrugge, Tijd van onbehagen, 99-140.
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waarden over uit je opvoeding en kijkt waarden en normen af van mensen met 
wie je je in de loop van je levensweg identificeert. In elk geval springen een aantal 
waarden er universeel uit, zoals die van ‘liefhebben en missen’ en ‘leven en verlies’. 
We kunnen zonder enige aarzeling stellen dat het vermogen om lief te hebben en 
geliefd te zijn een van de mooiste geschenken van God aan de mensheid is. De 
liefde maakt mensen mooi en heeft talloze mannen en vrouwen over alle tijden 
en plaatsen tot grote prestaties en creativiteit gebracht. Soms zijn gedichten over 
liefde klein en simpel, maar in hun eenvoud juist ontroerend, zoals bij Sappho, een 
dichteres uit de zevende eeuw voor Christus.

Ik houd van dingen
die mij strelen
ik geloof dat
liefde
het zonlicht
weerspiegelt49

Liefde is de basisbehoefte van alle mensen aan persoonlijke warmte, diepe gene-
genheid en onvoorwaardelijke aanvaarding. Ze geeft het gewone leven veel bij-
zonders en hult alles om ons heen in een tederheid die maakt dat wie liefheeft en 
geliefd wordt ook leert onderscheiden tussen liefdevolle en kwalijke bedoelingen. 
Ieder mens die liefde heeft ervaren voelt dit verschil intuïtief aan.

Dit laatste geldt niet alleen voor de ervaring van liefde, maar ook voor de erva-
ring van verlies, de keerzijde van liefde. Liefde is totale verbondenheid, die nooit 
zonder risico is. Liefde en verlies en lijden zijn daarom nauw met elkaar verweven. 
Wie niet in staat is tot lijden, is ook niet in staat tot liefhebben.50 Daarom kan 
liefde zo diep gaan dat het van binnen pijn doet. ‘Sterk als de dood is de liefde’ 
(NBV, Hooglied 8:6).

Het verlies van geliefden, door dood of anderszins, doet ons de waarde voelen 
van intieme relaties, van trouw en waardering. Het verlies van leven en liefde 
wordt universeel gezien als iets tragisch en jammerlijks, net zoals de geboorte van 
nieuw leven universeel wordt beleefd als iets wonderlijks en moois. Daarom hech-

49 Sappho van Lesbos, Eros ontwortelt mijn hart (Flamingo Pockets; Amsterdam: Ambo/
Anthos, 1991) 6.
50 Zie Jürgen Moltmann, Trinität und Reich Gottes. Zur Gotteslehre (Gütersloh: Gütersloher 
Verlagshaus, 19943) 36-76 (‘Ein Gott, der nicht leiden kann, kann auch nicht lieben’, p. 53).
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ten wij aan het leven en normeren we dit door het te beschermen en te omgeven 
met waarden. De weg naar het stervensuur wordt aangevoeld als iets tragisch. Het 
proces van ouder worden gaat (te) snel. De Romeinse dichter Horatius, die een 
generatie voor Christus leefde, voelde dit haarscherp aan.

Ach, vluchtig glijden, Postumus, Postumus,51

de jaren heen, geen vroomheid vertraagt de komst
van rimpels en de druk der jaren
en het onstuitbare uur van sterven52

De gedichten van Sappho en Horatius maken duidelijk dat het besef van de on-
eindige waarde van het menselijke leven van alle tijden, van alle plaatsen en van 
alle talen is. De gemiddelde mens heeft een innerlijk vermogen opgebouwd om 
tot moreel onderscheid te komen. Hij voelt het verschil aan tussen liefhebben 
en haten, aanvaarden en afwijzen, winnen en verliezen, geluk van leven en gemis 
door ziekte en dood. Ook al zijn we ons er niet altijd van bewust, ons bestaan is 
vervat in een kostbaar intermenselijk weefsel dat ons voortdurend aanzet tot koes-
teren, beschermen, bestendigen en verdiepen.

Niets aan dit leven is daarom amoreel, want ons hele menselijke bestaan is een 
groots en verfijnd bouwsel van waarden. Of het nu gaat om een simpele klinker-
weg door een wijk, een verloren pinguïn op een ijsschots, een doodnormale stoel 
in een klas of het dagelijkse werk van een vertegenwoordiger in etalagematerialen: 
dingen, dieren, personen en situaties hebben altijd betekenis en zijn, hoe dan ook, 
direct of indirect, verbonden met belangen die op het spel staan.

We leven in een groots moreel universum. Tot in zijn diepste poriën wordt 
het bestaan bedoeld en omvat, en die betekenisverlening komt niet zomaar op uit 
het leven zelf, maar wordt als geschenk van ‘buiten’ of ‘boven’ onszelf ervaren.53 
Betekenis wordt aan de schepping verleend en geschonken. Zin en betekenis heb-
ben voluit een geschenkkarakter. We zeggen dan ook over iemand: ‘Zij heeft een 
prachtig leven gehad’, en niet: ‘Zij heeft een prachtig leven gemaakt’. Het leven 
hangt af van zoveel toevallige en minder toevallige factoren, dat gezond realisme 
ons verbiedt te denken dat iemand zijn eigen leven ontwerpt.

51 Mogelijk is ‘Postumus’ (‘laatste’) een fictieve persoon. Dit woord past wel mooi in de 
context.
52 Horatius, Verzamelde gedichten (Groningen: Historische Uitgeverij, 20032) 293.
53 Karl Jaspers, Inleiding tot de Philosophie (Pallas Reeks 1; Assen: Born, 1951) 29-74.
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Dit brede besef van geschenk en betekenis van leven maakt dat wij kunnen 
spreken van een algemeen menselijk geweten. Het hoort bij de menselijke soort 
dat wij in staat zijn om te reflecteren over de waarde van leven, over de winstre-
kening van liefde en verbondenheid en de verliesrekening van dood, vijandschap 
en geweld. Deze winst- en verliesrekening naar waarde leren schatten is een ge-
zamenlijk gebeuren. Mensen hebben een geweten, dat wil zeggen, een onophou-
delijk innerlijk ‘weten’ van moraal, dus van goed en kwaad, van zin en onzin. Dit 
innerlijk weten kan zichzelf niet en nooit ontkennen, omdat het geweten ook dit 
zou doorzien en weten. Een menselijk geweten heeft dus zelfs weet van zijn eigen 
schijnweten en kan zichzelf niet voor de mal houden (bijvoorbeeld net doen alsof 
je iets erg vindt en er bijna zelf in geloven, terwijl je diep in je hart weet dat dit 
niet zo is).54

Het geweten is uit zichzelf dus ongegeneerd vrij, omdat het nu eenmaal van 
de dingen vindt wat het vindt. In alle andere gevallen spreken we van een vals of 
opgedrongen geweten, bijvoorbeeld van ouders of een kerk of een overheid. Het 
heeft dus eigenlijk geen zin om iemands geweten te willen veranderen of te on-
derdrukken, omdat het nu eenmaal zichzelf niet kan verraden en in alle vrijheid 
zelf wil kunnen onderscheiden. Geweten en vrijheid van dwang (het maken van 
vrije morele keuzes) horen bij elkaar.55 Vrijheid van geweten is daarom een grond-
recht van ieder mens. In de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens 
wordt dit specifiek genoemd: ‘Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, 
geweten en godsdienst’ (Artikel 18).

Juist omdat de notie gewetensvrijheid sterk voor zich spreekt, delen mensen als 
vanzelf de idee van ‘recht’ en ‘recht doen’, soms aangevuld met de idee van ‘ultiem 
recht’, na de dood, als uiterste mogelijkheid. Want als in dit leven het recht zijn 
loop niet heeft en mensen hun vrijheid wreed is ontnomen door bijvoorbeeld 
onderdrukking, plundering of moord, dan zal er hopelijk wel een eindafrekening  
 

54 Zie J.H. Bavinck, Religieus besef en christelijk geloof (Kampen: Kok, 1949, herdruk 1989) 
26-38: ‘Ik kan met dat normbesef niet doen wat ik wil, maar dat normbesef doet wel met 
mij wat het wil (…) Ik verleen aan het normbesef geen audiëntie, maar dat normbesef 
verleent aan mij audiëntie, en nooit laat het zich door mij gezeggen’ (p. 38). Cf. Bonhoef-
fer, Aanzetten voor een ethiek, 194. Het geweten weigert de eigen integriteit op te offeren 
aan wat voor goed dan ook en werkt zelfs buiten eigen wil of verstand om.
55 Cf. Martien E. Brinkman, Het drama van de menselijke vrijheid. De ambivalente rol van het 
christelijke vrijheidsbegrip in de westerse cultuur (IIMO Research Publication 54; Zoetermeer: 
Meinema, 2000) 284.
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zijn na de dood of in een volgend leven. Dit gevoel van uiteindelijk recht lijkt wel 
in het universeel menselijk humanum te zijn ingebakken.56

Er is dus voldoende reden om een zeker inzicht te veronderstellen omtrent 
goed en kwaad en een basisgevoel van recht en gerechtigheid bij alle mensen, 
waar ook ter wereld. Deze basis is te zien als een moreel reservoir (receptaculum) 
waaruit in de loop der tijd de ‘morele antenne’ wordt ontwikkeld en koers in het 
leven wordt uitgezet. Met behulp van deze ‘antenne’ vangen we op of iemand te 
vertrouwen is of niet, wie een juiste partner is en wie niet, wat goed zaken doen is 
en wat niet, welke situaties verbondenheid en levenshechting bewerken en welke 
niet. Natuurlijk vindt in de loop van het leven een zekere waardeverschuiving 
plaats, maar die is een gevolg van het geleefde leven, waardoor ethische uitgangs-
punten worden verdiept of worden bijgesteld.

Het voortdurende internaliseren van waarden gebeurt doordat deze waarden 
zich als ervaringen hechten aan geleefde verhalen. Mensen leren van hun ervarin-
gen en slaan die als geleefde verhalen op in hun geheugen en moreel reservoir. In 
dit reservoir wordt de gebeurtenis te midden van andere verhalen gescand, beoor-
deeld en als geleefde ervaring gekwalificeerd. Deze oordeelskracht van het hart, 
het geweten, maakt dat een bepaalde ervaring als goed of slecht of ergens daartus-
sen in als morele herinnering wordt opgeslagen. Zonder narratieven (verhalende 
herinnering) is er geen ontwikkeling van het geweten. Morele ontwikkeling is 
daarom gelegen in het ‘luisteren naar de stemmen van de levenden, niet meer 
levenden en nog niet levenden met wie een voor allen aangename en duurzame 
wereld wordt gedeeld.’57 We moeten leren luisteren naar menselijke stemmen die 
hun verhaal vertellen, verhalen van liefde, verlies en teleurstelling, verhalen van 
vrijheid, macht en verbondenheid.

In dit eerste hoofdstuk heb ik duidelijk willen maken dat autonome ethiek een 
(te) wankele basis vormt om vanuit te vertrekken. Om een geweten tot ontwikke-
ling te laten komen zijn medemensen, opvoeders, een morele ruimte van commu-
nicerende waarden nodig, omdat een mens uit zichzelf niet tot een gebalanceerd 
‘innerlijk akkoord’ van strevingen komt.

56 Cf. A. van de Beek, God doet recht. Eschatologie als christologie (Zoetermeer: Meinema, 
2008) 16-18, 275-282.
57 Hannah Arendt, Verantwoordelijkheid en oordeel (Rotterdam: Lemniscaat, 20062) 30. Zie 
over het bijzondere leven van Hannah Arendt zelf Kurt Sontheimer, Hannah Arendt, de 
levensweg van een groot denker (Kampen: Ten Have, 2006).
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De ethiek van waaruit ik vertrek is een heteronome ethiek, gestoeld op afhan-
kelijkheid van mensen van elkaar en afhankelijkheid van God. Deze keuze botst 
in menig opzicht met de leefstijleconomie, de individualistische keuze-economie 
en het daarmee gegeven expressieve materialisme van onze tijd. Het dwingende 
en opleggende karakter van dit individualisme ontneemt mensen juist de vrij-
heid in plaats van dat het in de vrijheid stelt. Mensen zijn geroepen tot vrijheid 
van geweten en ervaren die vrijheid als geschenk. Onze ethiek is daarmee een 
ontvangende ethiek, heteronoom en heteronorm. Zij wordt de mens van buiten 
zichzelf geschonken.

In hoofdstuk 4 (morele ruimte van de schepping) komen we terug op de au-
tonome mens, maar plaatsen hem dan onder Gods voorzienende zorg, onder het 
verbond van de regenboog.
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2.	Onderscheiden	waarop	het	aankomt

Als we inzetten bij heteronome ethiek, dan bedoelen we te zeggen dat mensen 
voor moreel onderscheid zijn aangewezen op elkaar en vooral op God. Een vol-
strekt autonome mens is nergens te vinden. Ons waardesysteem is grotendeels 
gebaseerd op ‘ontvangen’ en noties als vrijheid en verbondenheid zijn in ons hart 
meestal omgeven met gevoelens van dankbaarheid. In deze morele sfeer leefde 
en werkte de apostel Paulus aan het begin van de jaartelling. Paulus was een van 
de grondleggers van de christelijke ethiek en hij baseerde die op een wezenlijk 
ingrijpen van God in de menselijke geschiedenis. Voor Paulus is helder geworden 
dat moraal en ethiek afgelezen moeten worden aan de persoon en het leven van 
Jezus en dat buiten Jezus om het belangrijkste licht daartoe ontbreekt. Jezus is de 
Heiland en Verlosser van de wereld en ethiek komt er anders uit te zien als wordt 
gedacht vanuit de kernthema’s genade, vergeving en vernieuwing. Gemeente-
ethiek in het Nieuwe Testament is hierop gebaseerd.

Gemeente-ethiek is voor Paulus zo belangrijk dat hij aan het begin van de 
brief aan de christenen te Filippi al inzet met een gebed om te leren ‘onderschei-
den waarop het aankomt’ (Filippenzen 1:10). Gemeente-ethiek betekent vanuit 
Gods vergeving en vernieuwing samen leren onderscheiden in allerlei ethische 
situaties.1 Het is voor de gemeente van Christus van vitaal belang om gezamenlijk 
idee te hebben van wat God van ons vraagt.2 Dit wordt in Engelse boeken over 
christelijke ethiek wel ‘discerning the mind of Christ’ genoemd: onderscheiden 
wat Christus’ gedachten zijn. Dit heeft in onze tijd een zekere prioriteit en ur-
gentie.

In dit hoofdstuk gaan we na wat gemeente-ethiek precies is en hoe daar in de 
vroegste periode van de christelijke kerk over werd gedacht. Elementair zijn het 
gezuiverde geweten, het onderscheiden en het inoefenen.

1 Cf. Bonhoeffer, Aanzetten voor een ethiek, 35, 37, 229-230. De oorsprong van de chris-
telijke ethiek ligt niet bij de vraag ‘hoe word ik goed’ of ‘welke normen en waarden moet 
ik volgen’, maar bij de vraag wat Gods wil is.
2 Cf. Theo Boer, ‘Hoe kom je binnen de gemeente tot morele beslissingen?’, Bulletin voor 
Charismatische Theologie 64/2 (2009) 24-33.
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2.1	 Gezuiverd	geweten
In het Nieuwe Testament draait het bij het begrip ‘geweten’ hoofdzakelijk om de 
geestelijke vernieuwing die het optreden van Jezus bracht, zowel tijdens zijn leven 
als na zijn dood en opstanding. Want dit is de kern van het evangelie: Christus 
leeft en God gaat verder met zijn werk. Daarom spreken christenen van een ‘goed 
geweten’ of een ‘rein geweten’.3 Het begrip ‘geweten’ (ik ben mijn eigen innerlijke 
rechtbank, Gr. suneidèsis) kan ook worden vertaald met ‘bewustzijn’ (ik ben mijn 
eigen innerlijke waarnemer). Dus een leven in geloof, met Christus, verandert 
het zelfbewustzijn van mensen, omdat zij allerlei aanklachten (van anderen, van 
zichzelf of van God) mogen afwentelen en het leven als nieuw mogen ingaan. De 
auteur van de brief aan de Hebreeën drukt het zo uit:

Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige Geest 
Zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn4 
reinigen van dode werken, om de levende God te dienen? (Hebreeën 9:14, 
NBG’51)

Op de vraag hoe de dood van Christus een verandering van bewustzijn kan be-
werken, laat de tekst zien dat de ‘reiniging van dode werken’ gepaard gaat met 
de ‘bekering’ van dode werken, dat wil zeggen een verandering van opvattingen 
en waarden (Gr. metanoia, Hebreeën 6:1). De reiniging van geweten is dus niet 
abstract en vaag, maar is gefundeerd op een ingrijpende verandering van opvat-
tingen en leven, waardoor nieuwe verlangens en bedoelingen mogelijk worden. 
Wat mensen zelf aan plannen, intenties en acties ondernemen maakt hen zuiver of 
onzuiver, niet wat hen overkomt (Marcus 7:15, 21, 23).5

Christus’ sterven vormt het fundament van een nieuw bewustzijn, een ‘gerei-
nigd’ geweten en een nieuwe levenswandel, zo leert de Schrift ons. Jezus’ kruis-
dood is de basis waarop dit aanbod van vergeving van God voor alle mensen  
 

3 Peter A. Verbaan, Geweten: de rehabilitatie van een theologisch begrip (Boekencentrum Aca-
demic; Zoetermeer: Boekencentrum, 2011) 53-56.
4 De HSV vertaalt hier nog altijd met ‘geweten’. Terecht brengt Louw/Nida het begrip 
suneidèsis onder in twee semantische velden, zie Johannes P. Louw, Eugene A. Nida (eds.), 
Greek-English Lexicon of the New Testament Based On Semantic Domains, Vol. 1 (New York: 
United Bible Societies,19892) 324, 335.
5 F.F. Bruce, The Epistle to the Hebrews (NICNT; Grand Rapids: Eerdmans, 1964) 204-
207.
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berust. Het is Gods genaderijke vergeving die geweten en bewustzijn ‘reinigt’ en 
zuivert (Hebreeën 10:22).6 Ook de apostel Paulus gebruikt terminologie die doet 
denken aan een radicaal ingrijpen van God die het leven ‘schoon’ wast.

Ook wij waren eens onverstandig, ongehoorzaam, op de verkeerde weg, 
slaaf van allerlei begeerten en lusten. Ons leven stond in het teken van 
boosaardigheid en afgunst, we verafschuwden en haatten elkaar. Maar toen 
zijn de goedheid en mensenliefde [Gr. philanthrópia] van God, onze redder, 
openbaar geworden en heeft hij ons gered, niet vanwege onze rechtvaardige 
daden, maar uit barmhartigheid. Hij heeft ons gered door het bad van de 
wedergeboorte en de vernieuwende kracht van de heilige Geest, die hij 
door Jezus Christus, onze redder, rijkelijk over ons heeft uitgegoten. (Titus 
3:3-6)

De passage is sterk ethisch gekleurd, want de levensweg van de dwalende mens 
wordt gezet naast die van de door Christus verloste mens. Het ene leven staat 
in het teken van onverstand en onbeheerstheid, het andere is gegrepen door de 
mensenliefde en de vernieuwing van God. Tussen deze twee levens in staat het 
‘bad van de wedergeboorte’ dat door Jezus Christus ‘rijkelijk wordt uitgegoten’. 
Opnieuw zien we in de Schrift dus de notie van redding, reiniging en afwassing, 
die het begin vormt van een ingrijpende nieuwe levensstijl. Het kan goed zijn 
dat dit ‘bad’, de afwassing, in de Vroege Kerk sterk verbonden was met het teken 
van de doop.7

Intense gebeurtenissen kunnen van invloed zijn op menselijke waardesyste-
men, blijkt uit deze passages, zeker als het om ingrijpende momenten gaat die zich 
afspelen op het niveau van zelfbewustzijn, zoals het ‘hart’ of het ‘geweten’. Wie 
diep geraakt wordt door Christus’ liefde en vergeving, kan het ontvangen en ver-
werken van die genade ervaren als een allesbepalende reiniging en vernieuwing, 
waardoor een nieuwe weg wordt geopend en ook ingeslagen. Dit is bekering, 
verandering van gedachten door ‘inkeer’ (Gr. metanoia), ook wel ‘ommekeer’ ge-
noemd (Gr. epistrophè), die de invulling van het verdere leven bepaalt. Zo’n be-

6 ‘Laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof, nu ons hart ge-
reinigd is [door besprenging gezuiverd, NBG’51], wij van een slecht geweten bevrijd zijn 
en ons lichaam met zuiver water is gewassen’, Hebr. 10:22 (NBV).
7 J.N.D. Kelly, The Pastoral Epistles (Black’s New Testament Commentary; Peabody: Hen-
drickson, 1960) 252.
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kering, plotseling of als een geleidelijk proces, doet de waarden in iemands leven 
gaandeweg verschuiven, omdat sterk wordt geleefd en gedacht vanuit het nieuwe 
paradigma (een nieuw grondmodel voor het leven).

Als Christus zo het morele centrum van iemands leven en denken wordt, 
komen nieuwe waarden mee, die een herijkte morele ruimte tot stand brengen. 
In deze morele ruimte zullen mensen nieuwe waarden bij de persoon aantref-
fen, waarbij deze ‘anders en toch als dezelfde’ aan de gemeenschap wordt terug-
geschonken. Als Christus de morele ruimte bepaalt, verschijnen aan de horizon 
mensen en situaties die door God onze morele ruimte worden binnen geleid. De 
horizon is dan open, met waarden als mededogen, medeleven, geduld en hoop.

Aan de horizon komt ook het besef op dat God ‘niet loslaat wat zijn hand 
begon’ en dat ieder mens, hoe diep hij ook is gezonken, verlosbaar en veran-
derbaar is. Met deze mogelijkheid wordt in de Schrift voortdurend rekening 
gehouden. Zo mag ook onze horizon open zijn, als morele ruimte van Christus. 
Binnen deze geestelijke horizon worden ook ethische lessen en herinneringen 
in het hart opgeslagen, waar zij op momenten dat het nodig is verlossend inzicht 
kunnen brengen. Dit ethische inzicht wordt in de Schrift ‘wijsheid’ genoemd 
(Hebr. chokma’).

2.2	 Onderscheiden
Christelijke ethiek gaat dus verder dan het hebben van een breed menselijk besef 
van recht, zingeving en humaniteit. Als de apostel Paulus bidt dat de liefde van de 
christenen te Filippi overvloedig mag zijn om te kunnen ‘toetsen welke dingen 
verschil uitmaken’, gebruikt hij een voor die tijd heldere ethische bewoording8 
en laat hij zien dat de morele weg van christenen een geheel eigenstandige weg 
is, waarbij geen beroep wordt gedaan op enige natuurlijk èthos als burgerfatsoen 
of gemanierdheid.

En dit bid ik, dat uw liefde nog meer en meer overvloedig mag worden in 
kennis en alle fijngevoeligheid, zodat ge kunt toetsen welke dingen verschil 
uitmaken. (Fil. 1:9-10, vert. Naardense Bijbel).

8 Vergelijk Fil. 1:10 (Gr.: eis to dokimadzein humas ta diapheronta) en Rom.2:18 (kai doki-
madzeis ta diapheronta). Zie James D.G. Dunn, Romans 1-8 (WBC 38A; Dallas: Word Books, 
1988) 111: ‘ta diapheronta is probably used in conscious contrast to to adiaphora, which was 
already established as a technical term in Cynic-Stoic ethics in the sense of “things indif-
ferent, neither good nor bad”’.
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Paulus verbindt in zijn gebed de notie van overvloedige liefde met kwaliteiten 
als kennis en fijngevoeligheid, die samen besef bewerken van ‘onderscheid van 
dingen die ertoe doen’. Volgens Paulus is overvloeiende liefde nodig voor het ge-
nereren van kennis en fijngevoeligheid, en dat is opvallend.9 Immers, liefde wordt 
niet gauw in verband gebracht met kennis. Toch is liefde voorwaardenscheppend 
voor goed inzicht. Omgekeerd beweert de apostel dus dat zonder liefde inzicht 
en fijngevoeligheid onmogelijk zijn. Het gaat hier dan ook niet om zomaar liefde, 
maar om gekwalificeerde liefde, namelijk liefde die ontspringt aan de relatie tot 
Jezus Christus (vergelijk Filippenzen 2:1-5). Christus is bron van intelligente lief-
de.10 Met andere woorden, zonder drinken van deze bron is het zuiver toetsen van 
wezenlijke kwesties uitgesloten. Dan ontbreken het juiste inzicht en de juiste hou-
ding. Een gebrek aan liefde van God brengt een tekort aan inzicht met zich mee.

Boeiend is Paulus’ gedachte dat ware liefde blijkbaar tot dieper inzicht leidt en 
dan bedoelt hij een liefde ‘die zichzelf ontledigt’ (Filippenzen 2:7), dat wil zeggen, 
die zichzelf verloochenen of opofferen kan (‘de ander belangrijker achten dan 
zichzelf ’, Filippenzen 2:3). Opofferende liefde is voor Paulus intelligente liefde. 
Alleen Christus’ ego-passerende liefde leidt tot innerlijk weten en voelen dat vrij 
is en van daaruit tot heldere afwegingen van ethische kwesties.

2.3	 Inoefenen
Niet alleen liefde binnen de context van onderlinge verbondenheid en toewijding 
is nodig om te leren onderscheiden, ook de kwaliteiten van ervaring en beproefd-
heid zijn nodig om tot ethisch inzicht te komen. De auteur van de brief aan de 
Hebreeën schrijft dat het voor christenen nodig is om ‘de zinnen door ervaring 
te oefenen’.

9 De NBV vertaling leest in 1:9 ‘ik bid dat uw liefde blijft groeien door inzicht en fijnzin-
nigheid’. Volgens mij komt de groei niet door inzicht en fijnzinnigheid, maar leidt de groei 
in liefde tót inzicht en fijngevoeligheid. Zie Peter T. O’Brien, The Epistle to the Philippians: 
A Commentary on the Greek Text (NIGTC; Grand Rapids: Eerdmans, 1991) 74-75. Cf. J.B. 
Lightfoot, St. Paul’s Epistle to the Philippians (Lynn: Hendrickson, 19822, 1st. Ed. 1868) 86.
10 Cf. Ef. 1:4, ‘omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren 
heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde’ (HSV). De woor-
den ‘in de liefde’ worden in de HSV terecht getrokken bij ‘heilig en smetteloos’, en niet 
bij de volgende zin (NBG’51) of bij het voorafgaande woord ‘uitverkoren’ (NBV). De zin 
is ethisch, omdat verkiezing in Christus leidt tot een gemeente die heilig en smetteloos 
in de liefde dient te zijn. Zie F.F. Bruce, The Epistles to the Colossians, to Philemon, and to the 
Ephesians (NICNT; Grand Rapids: Eerdmans, 1984) 255-256.
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De vaste spijs is voor de volwassenen, die door het gebruik [dia tèn hexin] 
hun zinnen geoefend hebben in het onderscheiden van goed en kwaad. 
(Hebr. 5:14)

Het verband van dit vers laat zien dat de weg van geestelijk kind naar volwassene 
er een is van oefening en discipline. De ‘zinnen’ moeten worden geoefend (Gr. 
gegumnasmena). De bekwaamheid om te onderscheiden tussen goed en kwaad 
komt gelovigen niet aanwaaien. De lezers van de brief aan de Hebreeën gingen 
door een diep dal van sociale onderdrukking (zie 10:32-34 en 13:3) en som-
migen dreigden het christelijk geloof zelfs op te geven (zie 6:4-6 en 10:25-26). 
Deze laatsten gaven de moed op en wisten goed en kwaad niet meer uit elkaar te 
houden. Daarbij komt dat in allerlei situaties vaak uit twee of drie kwaden moest 
worden gekozen en dan ligt de toetsing van een juiste keuze nog ingewikkelder. 
In elk geval zijn grondige oefening en ervaring nodig om te groeien in praktische 
wijsheid en moreel inzicht. Snelle ethiek bestaat niet.

Het sleutelwoord voor het opdoen van ervaring en wijsheid is de notie van 
‘gebruik’ (Hebreeën 5:14, Gr. hexis11). Hiermee wordt de systematische opbouw 
van karakter, houding en gewoonte bedoeld. In de tijd van het Nieuwe Testament 
was zo’n leerweg heel normaal. Studenten van elk ambacht of elke professie waren 
voortdurend bezig met de opbouw van ‘hexis’, dat wil zeggen het inoefenen van 
gewoonten, ervaring en attitude die bij een bepaald vak hoorden. Ze ondergingen 
permanente training, met de bedoeling om geschikte vaardigheden en karakter voor 
een ambacht te ontwikkelen, met overeenkomstige houding, routines en gewoon-
ten. Gewoontevorming is essentieel, omdat getraindheid ervoor zorgt dat gedragin-
gen na verloop van tijd ‘als vanzelf ’ gebeuren. Voor ethische vorming betekent dit 
dat oefening en bedrevenheid ertoe leiden dat zowel het kwade als het goede snel 
worden doorzien en dat de oplossing in een kwestie niet lang op zich laat wachten.

Inoefening van goede gewoonten komt tot stand door een combinatie van 
juiste gesteldheid en correct gedrag (habitus). Daarom spreekt men ook wel van 
een wils-habitus.12 Wanneer iemand noten heeft leren lezen en heeft leren piano-

11 Bruce, The Epistle to the Hebrews, 109: ‘The general idea is widespread among contem-
porary writers on ethics, although our author uses it for a purpose of his own.’ Cf. Kees 
Waaijman, Spiritualiteit. Vormen, grondslagen, methoden (Gent-Kampen: Carmelitana, Kok, 
2000) 519, 522, 527.
12 Jozef Wissink, Thomas van Aquino. De actuele betekenis van zijn theologie (Zoetermeer: 
Meinema, 20032) 138-139.
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spelen is er bijvoorbeeld sprake van habitus als de leerling de wil om te spelen heeft 
leren omzetten in geoefend spel. Hij vindt de akkoorden dan blindelings en maakt 
nauwelijks nog fouten. Gezonde gewoontevorming is voor ethiek van even groot 
belang, zoals de Griekse filosoof Aristoteles ooit opmerkte.

De deugden verkrijgen we eerst door ze te beoefenen, zoals dit ook het ge-
val is bij alle kunsten. Want wat we moeten leren doen, leren we al doende: 
zo worden we een bouwmeester door te bouwen, en een citerspeler door 
op de citer te spelen (…) In één woord: gesteldheden [hexeis, attitudes] 
ontstaan door het stellen van steeds dezelfde daden. Daarom moeten deze 
een bepaalde hoedanigheid hebben, want de gesteldheden [hexeis, attitudes] 
corresponderen aan de verschillende hoedanigheden dier daden. Het is dan 
ook van niet weinig belang, of men zich van jongsaf deze of gene gewoonte 
aangeleerd heeft; dit is van zeer groot belang, of liever van alle belang.13

Ook het goede leren doen bestaat grotendeels in het inoefenen en opbouwen van 
de juiste ingesteldheid of de juiste attitude. Het gaat om persoonlijke karaktervor-
ming bij het leren denken en toetsen vanuit de waarden van Christus. Deze inoe-
fening gebeurt voornamelijk in de gemeenschap van gelovigen, waar de morele 
ruimte van Christus wordt gedeeld en waar men elkaar op de weg van Christus 

13 Aristoteles, Ethica Nicomachea II 1,4.7-8, R.W. Thuijs, Aristoteles, Ethica Nicomachea (Klas-
sieke Galerij 84; Amsterdam: Wereldbibliotheek, 1954) 1103a 32-36, 1103b 21-25 (pp. 32-33). 
Cf. Charles Hupperts, Bartel Poortman (vert.), Aristoteles: Ethica Nicomachea (Budel: Damon, 
20082) 101-102: ‘We zijn daarentegen pas in staat optimaal te functioneren als we eerst actief 
zijn. Vergelijkbaar is het geval van de vakken. Wat we namelijk moeten leren doen, leren we 
al doende: mensen worden bijvoorbeeld bouwer door te bouwen en citerspeler door citer te 
spelen (…) Om het in één zin te formuleren: onze disposities worden gevormd als resultaat van 
de overeenkomstige activiteiten. Daarom moeten de activiteiten die men aan de dag legt een 
bepaalde kwaliteit hebben, want de verschillen tussen de activiteiten impliceren corresponde-
rende verschillen tussen de disposities. Het is dus van niet gering belang, of we meteen van 
jongs af aan deze of gene gewoonten eigen maken; integendeel, dat maakt juist zeer veel uit, 
of liever gezegd alles’. Zie voor de Griekse tekst H. Rackham (ed.), Aristotle: The Nicomachean 
Ethics (LCL 73; Cambridge: Harvard University Press, Revised Edition 1934) 72, 74. Cf. de 
commentaar van C.C.W. Taylor, Aristotle, Nicomachean Ethics, Vols. II-IV (Clarendon Aristotle 
Series; Oxford: Clarendon Press, 2006) 59-64, p. 64: ‘The conception of teaching here is the 
broad one of training in the acquisition of good habits’, en Hupperts en Poortman, Aristoteles: 
Ethica Nicomachea, 324-325 (‘deugd’ wordt hier vertaald door ‘optimaal functioneren’ door 
gewenning van goede handelingen).
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meeneemt, adviseert, corrigeert en aanspoort. Goede omgang helpt om goede 
gewoonten te ontwikkelen, zoals verkeerde omgang de ‘zeden’ bederft, volgens 
Paulus (I Korintiërs 15:33).

In dit tweede hoofdstuk blijkt dat gemeente-ethiek begint met een ingrijpende 
persoonlijke waardeverschuiving, namelijk de ervaring van de vergeving van God. 
De gemeente is een gemeenschap van mensen die leven vanuit een ‘gereinigd 
geweten’, dat wil zeggen vanuit de vergeving van God door Jezus Christus. Het 
is door deze genade en liefde dat zij samen op een ‘andere’ manier de wereld in-
kijken en met inzicht en fijngevoeligheid op ethische situaties ingaan. Om deze 
houding samen te ontwikkelen is grondige ‘inoefening’ in het leren onderschei-
den nodig (op de wijze waarop Aristoteles over inoefening spreekt komen we nog 
terug onder paragraaf 4.5).
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3.	Morele	ruimte	van	Christus

In vier hoofdstukken worden achtereenvolgens de morele ruimte van Christus 
besproken (dit hoofdstuk), de morele ruimte van de schepping (hst. 4), de morele 
ruimte van het kwaad (hst. 5) en de morele ruimte van de gemeente (hst. 6). De 
opbouw is bewust zo gekozen, omdat we de schepping en het kwaad los van 
elkaar willen zien en beide wel ondergeschikt willen maken aan Christus. De mo-
rele ruimte van de gemeente kan pas worden besproken als Christus, de schepping 
en het kwaad zijn behandeld. We gaan nu eerst dieper in op ‘discerning the mind 
of Christ’, het ethisch onderscheiden wat Christus’ gedachten zijn. Het blijft na-
tuurlijk bij hoofdlijnen; ons doel is om kort te omschrijven wat de morele ruimte 
van Christus kenmerkt.

Voor het beschrijven van morele ruimte kijken we in de eerste plaats naar ken-
merkend gedrag dat direct wordt gemotiveerd door overtuigingen en waarden die 
bij een bepaalde sociale identiteit verwacht worden. Waarden en motieven bepalen 
ons gedrag. Dit typerende gedrag wordt meestal zodanig herhaald dat er ‘praktij-
ken’ of beter gezegd ‘gewoonten’ uit ontstaan die de morele identiteit stevigheid 
en structuur bieden. Met ‘praktijken’ worden complexe activiteiten bedoeld die 
meestal een gemeenschappelijk en doelgericht karakter hebben en dus ook een 
eigen praktische rationaliteit en morele zelfregulering.1 We kunnen denken aan 
een voetbalwedstrijd (met spelregels en afspraken over mentaliteit zoals sportivi-
teit), intensivecareverpleging (met eigen regels over professionaliteit en medische 
gedragscodes), een marineoefening (met eigen regels over inzet, discipline en lo-
yaliteit), een wiskundeles (met schoolse afspraken en een leer- en luisterhouding). 
Praktijken samen construeren een morele omgeving, met een eigen èthos, dat wil 
zeggen een eigen karakteristieke morele wijze van doen, zoals we die wel uit er-
varing kennen (een voetbalvereniging, een medisch centrum, de landmacht, een 
middelbare school). 

1 Cf. Andy F. Sanders, ‘Rationaliteit en christelijk geloof ’, in: E. Dekker, M. Sarot, Chris-
telijk geloof en rationaliteit (Zoetermeer: Boekencentrum, 2000) 65-89, en James Wm. Mc-Mc-
Clendon, Systematic Theology, Vol. 1: Ethics (Nashville: Abingdon Press, 2002) 172-176.
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Bij elk van deze ‘praktijken’ kunnen we spreken van een waardegestuurde om-
geving met een eigen mix van communicerende ‘mores’ (gewoonten, regels).2 
Deze maken dat we kunnen weten ‘hoe’ iemand dient te zijn om een bepaalde 
identiteit te voeren en bepaalde ‘praktijken’ met anderen te delen (bijv. tegen je 
verlies kunnen bij voetbal, geen valse hoop geven op intensive care, naar je maat 
blijven omzien bij marineoefeningen, veel oefenen en goed opletten tijdens wis-
kunde). Dit geldt ook voor de kenmerkende mores van volgelingen van Christus. 
Ze leiden tot gewoonten en ‘praktijken’ en maken duidelijk ‘hoe’ iemand hoort te 
zijn om zich volgeling van Jezus te noemen.

De volgende dertien paragrafen (3.1-8 en 3.9.1-5) geven een overzicht van 
elementaire kenmerkende ‘praktijken’ en communicerende waarden van christe-
nen die vanuit de morele ruimte van Christus leven. Als we de waarden kort en 
krachtig in strevingen omzetten, gaat het vooral om liefde betonen, verzoening en 
vergeving bewerken, en vrede brengen.

3.1	 Een	nieuw	gebod
Het denken, leven en handelen van christenen schept een eigensoortige morele 
ruimte, omdat deze wordt gevoed door de Geest van Christus. Met deze eigen-
soortigheid bedoelen we in de eerste plaats genadige ruimte, omdat christelijke 
gemeenschap tot in de diepste lagen van haar èthos wil worden bepaald door noties 
als genade, vergeving en verzoening. Deze komen overigens niet uit haar eigen 
midden op, maar worden van buitenaf geschonken, door God.3 Het heteronome 
karakter van het typisch christelijke èthos komt duidelijk naar voren in een tekst-
gedeelte dat in een paar zinnen de unieke morele ruimte van de kerk van Christus 
beschrijft.

Hij [Jezus] had de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief, en zijn 
liefde voor hen zou tot het uiterste gaan. Jezus en zijn leerlingen hielden een 
maaltijd (…) Jezus (…) stond tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn boven-
kleed af, sloeg een linnen doek om en goot water in een waskom. Hij begon 

2 Cf. Richard Kraut, What is Good and Why: the Ethics of Well-Being (Cambridge: Harvard 
University Press, 2007) 238-243.
3 Roger Burggraeve, Ethiek & Passie. Over de radicaliteit van christelijk engagement (Tielt: 
Lannoo, 2000) 49-50. Cf. Rudolf Schnackenburg, Die sittliche Botschaft des Neuen Testa-
ments, 1. Band: Von Jesus zur Urkirche (Herders Theologischer Kommentar zum Neuen 
Testament 1; Freiburg: Herder, 1986).
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de voeten van zijn leerlingen te wassen en droogde ze af met de doek die hij 
omgeslagen had (…) Toen hij hun voeten gewassen had, deed hij zijn boven-
kleed aan en ging weer naar zijn plaats (…) ‘Begrijpen jullie wat ik gedaan 
heb?’ vroeg hij (…) ‘Als ik, jullie Heer en jullie meester, je voeten gewassen 
heb, moet je ook elkaars voeten wassen. Ik heb een voorbeeld gegeven; wat 
ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen. Waarachtig, ik verzeker 
jullie: een slaaf is niet meer dan zijn meester, en een afgezant niet meer dan 
wie hem zendt. Je zult gelukkig zijn als je dit niet alleen begrijpt, maar er 
ook naar handelt (…) Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik 
jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Aan jullie liefde voor 
elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.’ (Joh. 13:1-35, NBV).

De woorden ‘ik geef jullie een nieuw gebod’ plaatsen de opmerkelijke geschiede-
nis van het laatste avondmaal geheel in de sfeer van de toenmalige Joodse regelge-
ving (halakha) en de daarmee samenhangende ethische controverses. Voortdurend 
werden in de eerste eeuw door schriftgeleerden discussies en debatten over inter-
pretaties van de wetten van God gevoerd (de mondelinge overlevering, de Misjna, 
kende 613 geboden/verboden). Ook Jezus werd regelmatig ondervraagd op zijn 
morele trouw en inzichten met betrekking tot de Joodse wet.

Als Jezus kort voor zijn arrestatie met zijn leerlingen eet en de onderlinge 
verbondenheid onder een ‘nieuw gebod’ plaatst, gaat het over een andere morele 
ruimte dan de leerlingen tot dan toe bekend was. Jezus’ voorbeeld van grensover-
schrijdende liefde, zichtbaar gemaakt in de voetwassing, markeert en tekent de 
morele grens en horizon van alle christelijke gemeenschap vanaf die tijd. Deze bij-
zondere kwaliteit van samen leven, samen eten en dienstbaarheid normeert vanaf 
Jezus’ voetwassing de morele ruimte van alle leerlingen die hem willen volgen. 
Jezus laat dit gebod zelfs achter als wezenskenmerk van de messiaanse beweging 
die het vanaf de kruisdood zonder zijn fysieke aanwezigheid zal moeten stellen. 
De belangrijkste christelijke ‘identity marker’ is daarom de liefde, die nader wordt 
gekwalificeerd door de voetwassing en het breken van het brood, dat wil zeggen, 
door liefde van een uitzonderlijke kracht en moraal.4

4 Volgens Aurelius Augustinus is christelijk onderwijs er primair op uit om liefde te wek-
ken, zie Goed onderwijs. Christendom voor beginners (De catechizandis rudibus) [vert. Vincent Hu-
nink, Hans van Reisen] (Budel: Damon, 20092) 67: ‘En wat je vertelt moet je zo vertellen 
dat je toehoorder door te luisteren komt tot geloof, door geloof tot hoop en door hoop tot 
liefde’ (quidquid narras ita narra, ut ille cui loqueris audiendo credat, credendo speret, sperando amet).
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Feitelijk is het liefdegebod niet nieuw, want zie Leviticus 19:18 (‘je zult je naas-
te liefhebben als jezelf ’), maar de wijze waarop Jezus en zijn leerlingen er vorm 
en inhoud aan gaven, was voor die tijd grensoverschrijdend nieuw.5 Het nieuwe 
aan dit gebod is dat Jezus het gebod vervulde door zijn leven in te zetten voor zijn 
vrienden (Johannes 15:12-13), door te sterven en te verlossen, ja door veel meer te 
doen dan het gewone (Matteüs 5:47). Nieuw was ook dat aan deze nieuwe uitleg 
van het liefdegebod de identiteit van een jonge messiaanse beweging ontsprong 
(‘aan jullie liefde zal men zien dat je leerling van mij bent’), een beweging die de 
wereld in zal gaan en de harten van miljarden zal veroveren. 

Nog altijd ontvangt de gemeente van Christus deze frisse en vooral creatieve 
en intelligente liefde in gemeenschap met haar Heer en met elkaar. Zo bestendigt 
zij voortdurend haar christelijke identiteit en dit zou niet alleen regelmatig met de 
viering van het avondmaal moeten gebeuren, maar eigenlijk ook met de voetwas-
sing (maar liefst vijf keer geeft Jezus dit aan6). Zo blijft de gemeente de Geest van 
Christus ontvangen, met steeds als eerste loot van geestelijke vrucht het wonder 
van de liefde, de gewaagde liefde van Jezus die over grenzen gaat, zelfs over gren-
zen van de dood.

We zien de apostel Johannes ook het thema van de liefde nader uitwerken in 
het betoog van zijn eerste brief. Even een korte opsomming: wie zijn broeder 
liefheeft, blijft in het licht; wie liefheeft is in het leven en wie niet liefheeft, blijft in 
de dood; ook wij behoren voor elkaar ons leven in te zetten, dus niemand mag zijn 
binnenste voor zijn broeder of zuster toesluiten; als we zo liefhebben blijft God 
in ons en onder ons; deze liefde bant uiteindelijk vrees voor God en voor elkaar 
uit.7 Kortom, Jezus’ bijzondere liefde bepaalt de morele ruimte van elke vorm van 
christelijke gemeenschap.

In deze morele ruimte wordt licht gesteld tegenover donker en dood, wordt 
het innerlijk ten aanzien van elkaar geopend in plaats van toegesloten, worden 
angsten door liefde uitgebannen. Dit zijn maar enkele van de wonderen die de 
morele ruimte van de gemeente van Christus kenmerken en die de kerk tot een 

5 C.K. Barrett, The Gospel According to John (London: SPCK, 19782) 451-452.
6 ‘Als ik, jullie Heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voe-
ten wassen. Ik heb een voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook 
doen. Waarachtig, ik verzeker jullie: een slaaf is niet meer dan zijn meester, en een afgezant 
niet meer dan wie hem zendt. Je zult gelukkig zijn als je dit niet alleen begrijpt, maar er 
ook naar handelt (…) Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief ’ (Joh. 13:14-17, 34).
7 Zie Joh. 14:15, 21, 23; 1 Joh. 2:7-11; 3:11-17 (vgl. ‘binnenste toesluiten’ hier met II Kor. 
6:12-13; 7:1) en 4:7-21.
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volstrekt unieke plaats maken. Nergens ter wereld, buiten de christelijke gemeen-
schap, vinden we morele ruimte die zo genadig en vergevend is door de bevrij-
dende aanwezigheid van Christus zelf. Christelijke ethiek draait van begin tot 
eind om de morele geboden van Jezus, samengevat in zijn liefde.8

Vanzelfsprekend impliceert door Jezus gekwalificeerde liefde dat onder meer 
naar recht en gerechtigheid wordt toegewerkt en dat het daarbij ook gaat over 
waarheid en liefde. In de paragrafen 3.5-9 gaan we hier verder op in.

3.2	 Menslievendheid
We hebben ons al even gebogen over Paulus’ opmerking aan Titus dat Gods 
‘goedheid en mensenliefde’ in Christus is verschenen (Titus 3:4). Het woord 
‘mensenliefde’ of ‘menslievendheid’ (Gr. philanthrópia) is een zeldzaam woord in 
vroeg christelijk taalgebruik en valt daarom op als Paulus het hier gebruikt om 
Gods uitzonderlijke liefde te omschrijven.9 Menslievendheid was in de oudheid 
een deugd die aan vorsten en andere weldoeners werd toegeschreven, als zij zich 
daadwerkelijk inzetten voor het welzijn van volk en samenleving. Van een koning 
kon worden verwacht dat hij toezag op de veiligheid van burgers, dat hij in tijden  
 

8 Cf. Edward Collins Vacek, Love, Human and Divine: the Heart of Christian Ethics (Moral 
Traditions & Moral Arguments; Washington: Georgetown University Press, 1994) 135-140 
(136: ‘Thus, Christian ethics is not at bottom a matter of obeying God nor a matter of 
fulfilling our natures. Christian ethics must begin with God’s love for us and it must keep 
this love central’); Mildred Bangs Wynkoop, A Theology of Love: the Dynamic of Wesleyanism 
(Kansas City: Beacon Hill Press, 1972) 165-183, 190-196 (176: ‘The relationship which 
determines the quality of moral is the interpersonal dependence and interaction of I’s […] 
One of the most fundamental qualities of a person is the love urge. It may not be too much 
to say that this urge is so basic to selfhood that no person is free not to love’, 179: ‘Love 
and moral derive meaning from each other. Love is the moral integrity which gives com-
mitment its stability […] To be moral is to love wholly’); McClendon, Systematic Theology, 
Vol. 1: Ethics, 119-138 (133: ‘two possibilities: it can be an enclosed, bounded love that at 
bottom is mutual selfishness […] Or on the other hand it can be a love that while perfectly 
definite in its aim and perfectly delightful in experience […] is nevertheless continuous 
with unbounded […] love, love to being, love to God, love to all there is. As a part of God’s 
redemptive gift, moreover, this love is “spiritual” – and on that account “uncommon” – 
even when it is the love of erotic lovers such as this husband and this wife’).
9 Cf. P.H.R. van Houwelingen, Timoteüs en Titus: pastorale instructiebrieven (CNT; Kam-
pen: Kok, 2009) 285-286, en G.H. van Kooten, ‘Pagan, Jewish, and Christian Philanthropy 
in Antiquity: A Pseudo-Clementine Keyword in Context’, in: J.N. Bremmer (ed.), Pseudo-
Clementina (Studies on Early Christian Apocrypha, 10; Leuven: Peeters, 2009) 36-58.
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van droogte en schaarste kosten noch moeiten spaarde om zijn land van water 
en voedsel te voorzien, om de nodige bruggen en wegen en andere voorzienin-
gen aan te leggen. Ook waren er rijke geldschieters die regionaal of plaatselijk 
zorgdroegen voor bekostiging van festiviteiten en spektakelstukken, die ook aan 
armen de mogelijkheid boden om een graantje mee te pikken.

Menslievendheid werd ook aan de goden toegeschreven, in zoverre van hen 
verwacht kon worden dat zij zich met gewone mensen bezighielden. Vaak was dit 
niet het geval en hielden zij er juist een dubbele moraal op na (doen alsof). Hun 
mensenliefde was nooit onvoorwaardelijk. Ook de liefde van Zeus, de hoofdgod, 
moest worden verdiend en kon ook weer worden verspeeld. Juist aan de christe-
nen van Kreta, het eiland waar Zeus volgens de legende was geboren, laat Paulus 
weten dat Christus’ menslievendheid ons redt zonder dat wij ons op klinkende 
daden kunnen laten voorstaan (Titus 3:5). Gods liefde voor mensen is volstrekt 
onverdiend en staat los van hoe rijk, fraai of mooi wij zijn. Zijn liefde heeft dan 
ook niets van neerbuigende aristocratie, maar komt van binnenuit, uit een hart van 
mededogen en oprechte zorg.

Te betreuren is dat juist deze karakteristiek van liefde, Gods mensenliefde, in 
onze tijd van nieuw heidendom steeds meer ter discussie is komen te staan. Mens-
lievendheid is niet te vergelijken met zinnelijke aristocratische liefde of drama-
tische Griekse liefde, waar bijvoorbeeld de literator Friedrich Nietzsche (1844-
1900) grote voorkeur voor had. Gods mensenliefde heeft immers niets theatraals, 
niets heldhaftigs of groots. Daar gaat het bij mensenliefde helemaal niet om en 
daarom had Nietzsche er zo’n hekel aan. Hij vond christelijke moraal verkeerd, 
zielig en laag, omdat deze gevoed werd door zachte noties als medelijden, mede-
dogen, erbarmen en zelfverloochening, een ‘slavenmoraal’10 waarbij stoere zinne-
lijkheid geen rol speelde, alleen maar zoete morele sentimenten. Vanuit de Griekse 
geest werd op zo’n slavenmoraal neergekeken, omdat medelijden toegeven aan in-
nerlijke zwakte betekende. Christendom impliceerde nota bene verheerlijking van 
innerlijke zwakte. De heroïsche Griekse cultuur, uitzonderingen daargelaten, was 
er een van ‘zoveel mogelijk met jezelf en met je mooie godheid te koop lopen’.11 
Alles werd gedaan om roem en faam te verwerven, rijkdom en invloed.

10 Friedrich Nietzsche, Werke, Bänder I-III (Köln: Könemann, 1994) I,350-351; III,110-
111, 298-299, 306-311, 324-325. Nietzsche acht zichzelf een leerling van Dionysos, zie 
III,386. Cf. Curtis Cate, Friedrich Nietzsche: A Biography (London: Pimlico, 2003) 257-261.
11 Zie Chrys C. Caragounis, ‘Greek Culture and Jewish Piety: the Clash and the Fourth 
Beast of Daniel 7’, Ephemerides Theologicae Lovanienses 65/4 (1989) 280-308.

Gunnende kerk NW.indd   48 01-10-12   14:33

vrij voor persoonlijk gebruik - niet voor commercieel gebruik



49

Christus’ liefde onder mensen kijkt niet werkeloos toe en is niet met zichzelf 
of met heldendom bezig, integendeel. De gemeente van Christus die vol is van 
zijn liefde zal de ‘naaste’ wilen liefhebben als zichzelf (Leviticus 19:17-18) en, zoals 
Paulus naar Titus toe aangeeft, vooraan wilen staan in ‘goed werk’ (Titus 1:16; 2:7; 
2:14; 3:1, 8, 14). Gods liefde in Christus is een transformerende liefde die mensen 
van binnenuit verandert en maakt dat zij om anderen gaan geven en zich voor 
anderen gaan inzetten (zie ook Johannes 10:11, 15; 15:13; Romeinen 5:7).

3.3	 Gods	komen
De menslievendheid die Christus in de gemeente brengt en uitwerkt is zeldzaam 
en maakt de kerk tot een plaats waar mensen in de eerste plaats hem ontmoeten. 
Gemeente zijn is een voortdurende ontmoeting met de Heer, of beter omge-
draaid: de Heer ontmoet ons als leerlingen en van daaruit worden christenen tel-
kens een bijzondere gemeenschap. De gemeente is dé oefenplek van menslievend-
heid bij uitstek. Zo is het bedoeld en zo is het vanaf de prilste geschiedenis van de 
kerk ook gegaan. Christus’ geboorte was een komen van God tot de wereld. De 
wederkomst van Christus die wij verwachten is ook een komen. Intussen houdt 
Gods komen tot de wereld niet op – de Geest is er, de Geest van Jezus (Hande-
lingen 16:7; Romeinen 8:9), die voortdurend tot de wereld komt en die vol is 
van Christus (Johannes 16:14). God is dus eigenlijk altijd komende tot de wereld, 
vanaf de schepping van de wereld, tot nu. Dit is de missio Dei, de zending van God 
(dus God die zichzelf zendt) en de gemeente van Christus staat hier middenin.12

De gemeente ontvangt Christus in haar midden en wordt daarmee een ge-
meenschap met een missie. Liefde en menslievendheid zijn geen doel op zich. 
Door de liefde van Christus wordt de gemeente in de eerste plaats verzoenende 
gemeenschap, verzoenend met betrekking tot zichzelf en de wereld. Liefde is uit 
op verzoening, vergeving en verbondenheid.

Aangezien Christus’ aanwezigheid altijd een ‘komen’ is en wij geen patent op 
hem hebben, zijn ook liefde, verzoening en verlossing geen statisch verhaal, maar 
een dynamisch gebeuren. We moeten daarom leren om meer over de gemeente te 
denken in termen van ‘komen’ dan van ‘zijn’. Ook het beeld van ‘lichaam’ voor de 
gemeente is niet statisch. De gemeente is zozeer met Christus’ komen verbonden 
dat ook zij altijd gemeente in wording is, een komende gemeente. Paulus schrijft:

12 Cf. Bonhoeffer, Aanzetten voor een ethiek, 137: na de zondeval wordt al het natuurlijke 
door God bewaard ‘in zijn gerichtheid op het komen van Christus’.
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Want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, en al de leden van het 
lichaam, hoe vele ook, één lichaam vormen, zo ook Christus. (I Korintiërs 
12:12)

Het laatste deel van de zin is merkwaardig geformuleerd. Er had moeten staan ‘zo 
ook het lichaam van Christus’, maar Paulus laat het beeld van het lichaam volledig 
opgaan in de naam Christus. Dit toont aan hoezeer bij Paulus het geestelijk weef-
sel van de gemeente samenvalt met de naam van de komende Heer. Met andere 
woorden, Christus komt door de Geest in onze relaties, in onze activiteiten en 
handelingen. Hij is niet meer weg te denken uit ons leven, als hij door genade 
inwoning in ons midden en in ons diepste innerlijk heeft gemaakt. 

Dit is de fundamentsteen onder levende christelijke spiritualiteit, dit is de kern 
waar het om draait bij geestelijk leven: we kunnen niet meer in de wereld staan en 
naar onze omgeving kijken vanuit een eigenmachtige of eigengereide positie, want 
altijd is Christus erbij, die als het ware een geestelijke horizon om ons heen trekt, 
een morele ruimte die mijn blikveld verruimt en misschien ook wel doorkruist. 
Dit heeft grote gevolgen, omdat alles en iedereen binnen deze horizon niet alleen 
met mij, maar ook met Christus te maken krijgt. Met niemand, zelfs niet met mijn 
eigen vrouw, heb ik een een-op-eenrelatie, want Christus is erbij door de Geest. 
Hij komt erbij en schenkt mij aan mijn omgeving en andersom. Hij opent gees-
telijke morele ruimte, in en om ons heen, en geeft ook de grenzen daarvan aan.

Ons leven wordt van buitenaf door genade geopend en tot morele ruimte van 
God gemaakt. Dit is het evangelie. Dit komen van God redt mensen in de eerste 
plaats van een pijnlijke eenzaamheid die het menselijk bestaan kenmerkt, een 
leegte die ook wel existentiële eenzaamheid wordt genoemd.13 Met het benoe-
men van deze eenzaamheid bedoelen we niet te ontkennen dat het leven heel wat 
moois te bieden heeft, zoals vriendschap, blijdschap en schoonheid. Een mooi en 
gelukkig leven is heel wel mogelijk, vooral als iemand dierbare vrienden heeft.14 

13 Zie Martin Heidegger, Sein und Zeit (Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 19842, 1927) 
par. 40 (over ‘das Un-zuhause’). Cf. Awee Prins, Uit verveling, 130-228.
14 Het edele van ware vriendschap is dat deze een liefde is die niet vraagt naar het nut 
dat de relatie oplevert, zie Cicero, De amicitia 27 (‘Quapropter a natura mihi videtur potius 
quam ab indigentia orta amicitia, adplicatione magis animi cum quodam sensu amandi 
quam cogitatione, quantum illa res utilitatis esset habitura’) en 100 (‘quem ames, nulla 
indigentia, nulla utilitate quaesita; quae tamen ipsa ecflorescit ex amicitia, etiamsi tu eam 
minus secutus sis’), Marcus Tullius Cicero, Over vriendschap (Laelius vel de amicitia) [vert. 
W.A.M. Peters] (Ambo-Klassiek; Baarn: Ambo, 19902) 37 en 64.
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Maar de notie geluk is een zeer relatief begrip.15 De gemeente als nieuw ‘gezin’ 
van God mag in elk geval een plaats zijn waar mensen door de inwoning van 
Christus uit hun bestaanseenzaamheid worden opgetild. Over deze eenzaamheid 
moet nog iets meer worden gezegd.

Met de aanduiding bestaansleegte of bestaanseenzaamheid bedoelen we de in-
nerlijke wetenschap dat de ene mens de andere nooit helemaal kan begrijpen en 
dat iedereen gedoemd en genoodzaakt is om zijn eigen leven en dood op zich te 
nemen. Ik ben onmiskenbaar en onomkeerbaar in mijn eigen geschiedenis gevan-
gen en niemand kan mij daaruit bevrijden. Mijn verleden is mijn verleden en mijn 
toekomst is mijn toekomst; ik moet mijn verliezen op me nemen, mijn ouderdom, 
mijn ziekten, ook mijn eigen dood. Hoezeer een ander ook mijn hand wil vast-
houden, ik moet zelf mijn geschiedenis doormaken en het leven uiteindelijk ook 
zelf afronden. Ik ben de enige die mijzelf kan zijn, van begin tot eind en er is geen 
uitweg. Ik heb niet om het leven gevraagd, maar nu ik er ben, kan ik niet onder 
mijn bestaan uit, ook niet onder mijn wens om niet te willen bestaan, als ik dat zou 
willen.16 Ik kan alleen maar vooruit, ook al zou ik niet meer willen bestaan, want 
de volgende seconde dient zich alweer aan. Elke wegtikkende seconde bepaalt mij 
bij de onomkeerbaarheid, de eindigheid, de voorlopigheid en de eenzaamheid van 
dit vreemde bestaan.

Voor de ethiek is deze existentiële constatering in velerlei opzicht bepalend. In 
de eerste plaats ben ik niet los te zien van wat ik doe of verricht. Mijn daden zijn 
en blijven van mij en ik kan ze niet van me afschudden. Zoals gezegd ligt ieder 
mens opgesloten in zijn eigen geschiedenis, zonder de mogelijkheid om een ander 
met zijn handelingen te laten samenvallen. Als ik op mijn bed blijf liggen, kan ik 
een ander niet vragen om voor mij op te staan. En als ik iemand in een sloot duw, 
heb ik dat gedaan en valt deze daad van duwen in de eerste plaats binnen mijn ge-

15 Voor de filosoof Seneca is een gelukkig leven een leven in overeenkomst met ieders 
eigen natuur, zie Seneca, De beata vita 3.3 (‘Beata est ergo vita conveniens naturae suae) en 
8.2 (‘Idem est ergo beate vivere et secundum naturam), Lucius Annaeus Seneca, Het geluk-
kige leven (De beata vita) [vert. Ivo Gay] (Dixit; Baarn: Het Wereldvenster, 1979) 49 en 61. 
Voor de christen Augustinus is een gelukkig leven het hebben van de wijsheid van God, 
dat is Jezus Christus, zie Augustinus, De beata vita 33 en 34, Aurelius Augustinus, Over het 
gelukkige leven (De beata vita) [vert. Rein Ferwerda] (Agora Editie; Kampen: Agora, 2003) 
87-89. 
16 De hele schepping, ook de mensheid, is ‘onvrijwillig’ in een vruchteloos bestaan gezet 
(Rom. 8:20). De NBV vertaalt hier: ‘de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit 
eigen wil’. Niemand heeft hierom gevraagd.
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schiedenis en niet in die van een ander, ofschoon de daad wel directe en indirecte 
gevolgen kan hebben voor andermans leven. Maar alleen ik kan zeggen ‘ik heb dat 
gedaan’, niemand anders. Ik val dus ook samen met mijn daden.17

Dit betekent ook, in de tweede plaats, dat anderen beperkt zijn in het verlossen 
en openen van mijn bestaan en dat die beperking bij het leven hoort. Bestaan-
seenzaamheid is onverlosbaar. Dit geeft aan dat de fundamentele gebrokenheid en 
kwelling van leven groter zijn dan wij aankunnen. De keren dat een mens werke-
lijk loskomt van zijn leven is op de momenten dat hij existeert, dat wil zeggen aan 
zichzelf ontstijgt, zichzelf vergeet in de ander, in de vriendschap of in de extase, de 
zinsverrukking of het zich vermeien.

In de derde plaats betekent ‘bestaan’ ook dat ik als mens automatisch schuld op 
me laad, omdat ik als mens tegen mijn beperkingen aanloop en in mijn eindigheid 
er voor anderen (en ook voor mijzelf) niet voldoende kan zijn. Elke keuze die ik 
maak voor mijn eigen leven, neemt iets weg van de mogelijkheden voor anderen. 
De spijkerbroek die ik draag, de bank waar mijn geld op staat, de benzine die ik 
gebruik, de melk die ik drink, de lucht die ik inadem: ergens neemt dit leefruimte 
weg van andere schepsels (arme mensen laten werken voor ons geluk, milieu-
aantasting, 10% van de mensheid heeft 90% van de welvaart en luxe in handen). 
Niet alleen aan bestaanseenzaamheid lijkt ontsnapping onmogelijk, maar ook aan 
bestaansschuld. En toch, hoewel de feiten kloppen, is hiermee niet alles gezegd.

De gemeente is door God geroepen om een plaats van verlossing te zijn, want 
de enige ‘ander’ die mijn bestaan wel binnenkomt en opent is God, door de ver-
geving van Christus en de inwoning van de Heilige Geest. De Geest van God 
dringt door alle bestaansmuren heen de cocon van ons leven binnen en spreekt 
daar Jezus’ woorden van vergeving, genade en herstel en geeft ons vervolgens 
‘als nieuw’ aan de schepping terug. De verandering die de vernieuwing inzet is 
de diepe overtuiging en wetenschap dat men ‘door God gekend’ is (Galaten 4:9; 
Psalm 139:1-10). En bij dit gekend zijn blijft het niet, want in dit kennen zit ook 
de notie van diepe aanvaarding. Leven met Christus is een leven dat opnieuw 
vorm aanneemt op grond van een bevrijd en verlossend weten van ‘gekend zijn’ 
en ‘aanvaard zijn’. Ook de ‘raadsels’ die we bij onszelf en bij anderen nog zien, 
worden in het gekend zijn door God in liefde bedekt en aanvaard (I Korintiërs 
13:12). Dit is het evangelie en dit impliceert dat Christus de enige is die in de 

17 Cf. Bonhoeffer, Aanzetten voor een ethiek, 142-150, 165-167. Hieraan wordt het recht 
ontleend dat ieder mens in lichamelijke vrijheid moet kunnen leven en dat niemand tot 
daden kan worden gedwongen die tegen zijn/haar morele keuzes ingaan.

Gunnende kerk NW.indd   52 01-10-12   14:33

vrij voor persoonlijk gebruik - niet voor commercieel gebruik



53

gelaagdheid van ons hart en ons geweten doordringt en onophoudelijk tot ons 
blijft komen (‘Wordt vervuld met de Geest’, Efeziërs 5:18), in al de fasen van ons 
leven. Hij is ook de enige die met ons de grens van de dood passeert. Ook in die 
laatste momenten zijn we niet alleen.

De gemeente mag dit proces bemiddelen. Dit is haar roeping. De gemeente 
is de gemeenschap waarin (en waardoor) Christus verlossend in mensenlevens 
treedt, omdat hij daar voortdurend is en komt. Christus komt in het komen van 
de gemeente en vice versa.

3.4	 Ruimte	geven	en	innemen
De morele ruimte en horizon die vanuit een leven met Christus ontstaan, staan 
niet los van een diep en intens proces van vergeving, verlossing en aanvaarding 
in de enkeling als persoon en in de gemeente als groep. In deze genadige ruimte 
komen nieuwe waarden tot stand, die meer en krachtiger bereik hebben dan de 
terminologie van de afwijzing, de verworpenheid en de eenzaamheid (Hebreeën 
12:24). God geeft ons niet op. Hij geeft niemand zomaar op. Deze gedachte is 
door Paulus krachtig neergezet in zijn polemiek met de gemeente te Korinte. In 
het vuur van zijn betoog schrijft Paulus:

Zo kennen wij dan van nu aan niemand naar het vlees. Indien wij al Chris-
tus naar het vlees gekend hebben, thans niet meer. (II Korintiërs 5:16).

De tekst markeert een ingrijpende verandering bij christenen in het toetsen en 
beoordelen van mensen. Paulus zegt dat vanaf het moment dat hij begreep dat 
Christus voor hem was gekruisigd en opgestaan, Christus’ liefde hem begon aan 
te vuren met als gevolg dat hij niet meer met bevooroordeelde ogen naar de ander 
kon kijken. Hij observeerde mensen niet meer ‘naar het vlees’, dat wil zeggen op 
aardse wijze of volgens doorsnee maatstaven, maar zoals Christus dit zou doen.18 
Christus is met hen bewogen en ziet hen aan als mensen die door Gods genade 
kunnen veranderen. Elk mens is een groot geheim en van onschatbare waarde. Ie-
der mens is in beginsel een belofte voor de wereld en mag niet worden opgegeven. 

Juist naar de Korintiërs toe maakte Paulus deze opmerking, omdat een deel van 
de gemeente bedenkingen had bij de apostel, met name door zijn onopvallende-
verschijning en zijn talrijke tegenslagen. Paulus verweet hen te gemakkelijk aan te 

18 Cf. T.E. van Spanje, 2 Korintiërs – profiel van een evangeliedienaar (CNT; Kampen: Kok, 
2009) 159-160.
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zien ‘wat voor ogen is’ (II Korintiërs 10:1, 7, 10; 11:6). De Korintiërs zochten in 
hem een flamboyante spreker, die van succes naar succes ging, maar waar de apos-
tel in roemde was het kruis (II Korintiërs 11:12-30). Dit kruis was zijn redding en 
juist door dit kruis kon hij niet meer naar mensen kijken zoals hij dit vroeger deed 
en ook niet zoals de Korintiërs nog altijd gewoon waren te doen. Paulus stond 
voluit in de nieuwe morele ruimte van Christus en ieder die deze ruimte binnen-
kwam, ontmoette voorzichtigheid en vriendelijkheid van God. Dit was in de kern 
ook waar het bij ‘navolging’ van Christus om ging, volgens Paulus.19 Pronken met 
geestesgaven en rondstrooien met imposante retoriek en succesverhalen pasten 
niet bij een leven in de voetsporen van Jezus.

Morele ruimte, kunnen we zeggen, is een veld van intentionele innerlijke 
waarden (zoals ‘ik wil de ander onbevooroordeeld benaderen’) die zich hechten 
aan allerlei vormen van communicatieve ruimte (‘ik wil me niet te veel laten gel-
den’): bijvoorbeeld auditieve ruimte (‘ik neem minder het woord’ of ‘ik zet mijn 
muziek wat zachter’), optische ruimte (‘ik kleed me minder opzichtig, zodat ik 
anderen minder afschrik’ of ‘ik wil een meer open houding hebben’), kinetische 
ruimte (‘ik doe wat minder druk, zodat anderen wat meer aan bod kunnen ko-
men’) en symbolische ruimte (‘ik zet mijn trofeeën op zolder in plaats van naast 
de tv’).

Mensen plooien hun morele ruimte door op allerlei manieren ruimte naar 
zichzelf en anderen toe in te nemen en uit te sparen. Er zijn mensen die veel 
ruimte innemen en soms ook nodig hebben en er zijn er die zoveel ruimte afstaan 
dat we geneigd zijn te zeggen ‘neem wat ruimte voor jezelf terug’ en ‘kom voor 
jezelf op’. Juist daar waar mensen (zoals kinderen), maar ook dieren en dingen 
(milieu20), niet of nauwelijks voor zichzelf kunnen opkomen, mag die ruimte extra 
worden gegund en gegeven. Ethiek is in dit opzicht de wetenschap en kunde van 
het genadige en gunnende leven. Liefde spaart ruimte uit voor andere mensen.

De afgelopen vier paragrafen laten zien dat de morele ruimte van Christus 
wordt gekenmerkt (1) door toenemende liefde die tot inzicht en onderscheid 

19 Gr. mimeisthai, mathèteuesthai, zie bijv. Paulus in 1Kor. 4:6; 11:1, Fil. 3:17 en 1Thes., maar 
ook gemeenten kunnen elkaar navolgen, zie 1Thes. 2:14. Het gaat hier steeds over een 
bewust leven, met daarbij behorende ethische afwegingen, in genadige gehoorzaamheid 
aan God.
20 Cf. Gilbert Meilaender, Bioethics: A Primer For Christians (Grand Rapids: Eerdmans, 
1996) en Martine Vonk, Jacqueline Bloemhof (eds.), Duurzaamheid: kiezen voor kwaliteit 
(Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie; Amsterdam: Buijten & Schipperheijn, 
2011).
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leidt, (2) door menslievendheid die iedere ‘naaste’ wil zien staan, (3) door een 
verlossend komen van christenen naar de wereld, (4) door voorbij te zien aan 
uiterlijkheden en zonder ‘aanzien des persoons’ ruimte aan anderen te bieden. Dit 
brengt ons uiteindelijk bij de Bergrede van Jezus, waar zijn bijzondere gemeen-
schap nog duidelijker een eigen ethisch gezicht krijgt.

3.5	 De	Bergrede
Als we naar een soort van ‘blauwdruk’ van christelijke morele ruimte vragen, dan 
komen we vanzelfsprekend uit bij de Bergrede. Deze in moreel opzicht kenmer-
kende rede van Jezus in Matteüs 5-7 is gezichtsbepalend geweest voor het èthos 
van de vroege kerk en voor dat van doperse gemeenten in de zestiende en zeven-
tiende eeuw.21 De Bergrede is de eerste van vijf redevoeringen van Jezus in het 
Matteüsevangelie en we kunnen daarom zonder meer stellen dat dit onderwijs van 
Jezus hoge prioriteit heeft. In de gemeenten die zich rond de ‘school van Matteüs’ 
bevonden, werd de Bergrede aan alle leerlingen van Jezus onderwezen, vooral 
aan rondreizende profeten en leraren, die op hun beurt dit onderwijs hoog in het 
vaandel droegen.22

Het morele kader wordt aan het begin van de Bergrede krachtig neergezet 
door enkele zaligsprekingen, door de beelden van licht en zout en daarbij aan-

21 Zie Henk Bakker, ‘Ze hebben lief, maar worden vervolgd’. Radicaal christendom in de tweede 
eeuw en nu (Zoetermeer: Boekencentrum, 20053) 23-106, Idem, ‘Animosity and (Volunta-‘Animosity and (Volunta-
ry) Martyrdom: The Power of the Powerless‘, in: John T. Fitzgerald, Fika J. van Rensburg, 
Herrie F. van Rooy (eds.), Animosity, the Bible and Us: Some European, North American and 
South African Perspectives (Society of Biblical Literature, Global Perspectives on Biblical 
Scholarship 12; Atlanta, 2009) 287-297, Idem, ‘Helpers en bondgenoten voor de vrede’. 
Een peiling van vroege christelijke zelfinterpretatie’, Radix 35/3 (2009) 190-205, Henk 
Bakker, Jan Martijn Abrahamse, ‘Geloven in vrijheid. De vrijheidsgedachte in de vroege 
kerk en bij de eerste baptisten’, in: G.J. Spijker (ed.), Vrijheid: een christelijk-sociaal pleidooi 
(G. Groen van Prinstererstichting, Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie; Am-
sterdam: Buijten & Schipperheijn, 2010) 39-51, en Henk Bakker, De weg van het wassende 
water. Op zoek naar de wortels van het Baptisme (Zoetermeer: Boekencentrum, 2008) 67-
175.
22 Zie Ulrich Luz, Das Evangelium nach Matthäus, Vol. 1 (Evangelisch-Katholischer Kom-
mentar zum Neuen Testament I/1; Zürich: Benziger Verlag, 19892) 65-70 (66: ‘Wir vertre-
ten deshalb die These, daß das Matthäusevangelium aus einer Gemeinde stammt, die von 
den wandernden Boten und Propheten des Menschensohns der Logienquelle gegründet 
worden ist und weiter in engem Kontakt mit ihnen steht’), 73, 296-299, 302, Vol. 2 (I/2, 
1990) 392, Vol. 3 (I/3, 1997) 371-372.
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sluitende urgente wetsteksten. In die morele ruimte zien we veel aandacht van 
Jezus voor de ‘kleine mens’, de mens die niet machtig, rijk en imposant is. Deze 
eenvoudige gelovigen worden gemakkelijk aan de kant gezet. Ze worden zelfs 
onderdrukt en gehaat. En toch zijn zij het die het ‘zout van de aarde’ en ‘licht 
van de wereld’ zijn. Zij ‘hongeren en dorsten’ naar gerechtigheid (5:6), brengen 
gerechtigheid in praktijk (5:20 en 6:1) en zoeken voortdurend naar vervulling van 
Gods Koninkrijk (6:33). We kunnen met reden stellen dat de notie van ‘gerechtig-
heid’ de morele ruimte van de Bergrede omvat en haar ethiek bepaalt. Dit geldt 
overigens ook voor het Oude Testament (Micha 6:823), dus Jezus sluit feitelijk 
nauw aan bij het morele hart van het oude verbond.

Het doen van gerechtigheid (Hebr. tsedaqah; Gr. dikaiosunè) houdt in dat niet 
alleen mens, dier en ding, maar ook God krijgt wat hem toekomt (suum cuique 
tribuere). Daar komt het grondwoord ‘gerechtigheid’ in het kort op neer.24 Ge-
rechtigheid als begrip omschrijft de waarde van relatie, of dit nu de relatie van de 
ene mens tot de andere betreft, de verhouding van mens tot God of de relatie van 
mens tot zijn milieu: gerechtigheid heeft de wereld van de relatie op het oog.25 Te 
midden van deze relaties hebben mensen rechten en plichten, op grond van het 
ontstane gewoonterecht, gemaakte collectieve en individuele afspraken, maar ook 
op grond van de verbonden van God.26

23 ‘Hij heeft u bekend gemaakt, o mens, wat goed is en wat de HERE van u vraagt: niet 
anders dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben, en ootmoedig te wandelen met 
uw God’ (Micha 6:8).
24 Cf. Gerhard von Rad, Old Testament Theology, Vol. 1 (London: SCM Press, 1975, 1957) 
370-383 (370: ‘There is absolutely no concept in the Old Testament with so central a sig-
nificance for all the relationships of human life as that of tsdqh. It is the standard not only 
for man’s relationship to God, but also for his relationships to his fellows, reaching right 
down to the most petty wranglings – indeed, it is even the standard for man’s relation-
ship to the animals and to his natural environment’); David J. Reimer, ‘tsdq’, in: Willem A. 
VanGemeren (ed.), New International Dictionary of Old Testament Theology & Exegesis (Grand 
Rapids: Zondervan, 1997) 744-769 (750: ‘right behavior or status in relation to some stan-
dard of behavior accepted in the community’); Gottlob Schrenk, ‘dikaiosunè’, in: G. Kittel 
(ed.), Theological Dictionary of the New Testament, Vol. 2 (Grand Rapids: Eerdmans, 1964) 
192-210 (198: ‘dikaiosunè is almost always used in the NT for the right conduct of man 
which follows the will of God and is pleasing to Him’).
25 Walther Eichrodt, Theologie des Alten Testaments, Teil I: Gott und Volk (Göttingen: Van-
denhoeck & Ruprecht, 19596) 155-156.
26 Walter C. Kaiser, Toward An Old Testament Theology (Academie Books; Grand Rapids: 
Zondervan, 1978) 110-111.
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De ‘kleine mens’ lijkt vaak rechteloos te zijn, omdat hij niet over de nodige 
relaties beschikt om zijn recht te krijgen (vgl. Lucas 18:2-5). Zijn invloed reikt 
gewoonweg niet ver genoeg om te voorkomen dat gemakkelijk misbruik van hem 
wordt gemaakt, dat hij eenvoudig naar de zijlijn wordt geschoven of dat geweld 
tegen hem wordt gebruikt. Het is dan ook geen toeval dat Jezus in het vervolg 
van de Bergrede twee uiterst controversiële gebieden uit het toenmalige Joodse 
rechtswezen zo becommentarieert dat de ‘angel’ uit de conflicten wordt getrok-
ken en Gods regels naar hun bedoeling kunnen worden waargemaakt. Het betreft 
situaties met betrekking tot smaad en geweld, seksualiteit en echtbreuk. Juist rond 
deze gewichtige thematieken, veiligheid en intimiteit, waren er veel misstanden, 
die ook nog met de geboden van God in de hand door machtigen en rijken wer-
den goedgepraat. De ‘kleine mensen’ visten zo meestal achter het net en zagen 
hun recht aan zich voorbijgaan.

De wijze waarop Jezus ingaat op de controversiële geboden over huwelijk, 
seksualiteit, belediging en geweld, laat een driezijdig patroon zien. We richten ons 
nu eerst op belediging en geweld, waarin dit goed te zien is.

Jullie hebben gehoord dat destijds tegen het volk is gezegd: ‘Pleeg geen 
moord. Wie moordt, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht.’

En ik zeg zelfs: ieder die in woede tegen zijn broeder of zuster te-
keergaat, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. Wie tegen hen 
‘Nietsnut!’ zegt, zal zich moeten verantwoorden voor het Sanhedrin. Wie 
‘Dwaas!’ zegt, zal voor het vuur van de Gehenna komen te staan.

Wanneer je dus je offergave naar het altaar brengt en je je daar herinnert 
dat je broeder of zuster je iets verwijt, laat je gave dan bij het altaar achter; ga 
je eerst met die ander verzoenen en kom daarna je offer brengen. Leg een 
geschil snel bij, terwijl je nog met je tegenstander onderweg bent, anders 
levert hij je uit aan de rechter, draagt de rechter je over aan de gerechtsdie-
naar en word je gevangengezet. Ik verzeker je: dan kom je niet vrij voor je 
ook de laatste cent betaald hebt. (Matteüs 5:21-26).

Eerst herhaalt Jezus het traditionele gebod met ‘je hebt gehoord dat’, vervolgens 
verdiept en radicaliseert hij dit naar zijn ware bedoeling toe met ‘maar ik zeg je’ 
(‘en ik zeg zelfs’), met als gevolg dat wie zijn onderwijs opvolgt in een wanhopige 
vicieuze cirkel lijkt te belanden. Want volgens Jezus pleegt een mens al echtbreuk 
als hij met begeerte naar een andere partner kijkt (5:28). En als Jezus dan beweert 
dat de keuze om je oog uit te rukken een betere is dan echtbreuk plegen (5:29), 
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wie heeft dan nog ogen in zijn hoofd? Toch heeft dit derde segment waarmee hij 
zijn argumentatie telkens afsluit in veel opzichten verlossende en transformerende 
betekenis.27 Wat wordt bedoeld?

Als het gebod om niet te doden door Jezus wordt verscherpt tot ‘iemand uit-
schelden is al doden’ (5:21-22), begrijpt iedereen dat het doden precies daar be-
gint, bij een hekel krijgen aan iemand en de persoon met woorden kwetsen. Dit 
‘opbouwen van spanning’, totdat de bom barst, is volgens Jezus verkeerd en daar-
om wijst hij al op de consequenties, namelijk ‘je zult voor de Hoge Raad’ moeten 
komen en aan het hellevuur vervallen. Daarom opent Jezus een derde segment in 
de redenering: neem initiatief om uit de vicieuze cirkel te stappen, zet een ver-
lossende en transformerende stap en ga je verzoenen (5:23-25). Er kunnen veel 
mitsen en maren zijn, en toch is dit het beste initiatief om niet in nog pijnlijker 
kwesties te belanden. Bijvoorbeeld, als iemand ruzie heeft met een ander, dan is de 
telefoon geduldig. Een verlossend en veranderend initiatief kan zijn om de ander 
gewoon te bellen en de kwestie aan te kaarten, door te praten en de onmin uit de 
wereld te helpen. Wie als christen zegt ‘maar ik wil de minste niet zijn’, die heeft 
Jezus en het kruis niet begrepen.

Wat hierboven over ‘doden’ is gezegd, geldt ook voor de andere ethische ge-
bieden die Jezus aanroert. Als het gebod om geen echtbreuk te plegen door hem 
wordt verscherpt tot ‘met verlangen naar een ander kijken is al echtbreuk’, met 
als consequentie dat zelfverminking onvermijdelijk is als het beter is om je oog 
uit te rukken dan echtbreuk te plegen, dan is er maar één uitweg, namelijk ‘haal 
oorzaken en aanleidingen tot verleiding weg’. Zelfverminking is niet nodig, want 
Jezus bedoelt te zeggen dat we werk moeten maken van het verlossend inzicht om 
struikelblokken te verwijderen en te vermijden, zoals bepaalde feestjes, afspraakjes, 
internetsites, plannetjes en fantasieën. Daarbij is het ook mogelijk om de ontstane 
leegte op te vullen met spannende andere zaken, zoals je eigen vrouw of man 
beter leren kennen, enzovoort.

Jezus begint en eindigt zijn voorbeelden uit de Joodse wet met de kwestie 
geweld, waarschijnlijk omdat dit zo nodig was. Voor nu is dit niet anders. Ook 
vandaag de dag is geweld een probleem, veiligheid en onveiligheid, verkilling en 
verhuftering van wijken en steden. Jezus geeft aan dat het mogelijk is om geen 
gebruik te maken van het recht op vergelding (ius talionis). Dit besluit kan een 
 

27 Glen Stassen, David P. Gushee, Kingdom Ethics: Following Jesus in Contemporary Context 
(Downers Grove: IVP Academic, 2003) 133-142 (133: ‘threefold transforming initiatives’).
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intelligent, verlossend en veranderend initiatief zijn, dat dieper wegzinken in haat 
en conflicten voorkomt. Wie een oog wordt uitgestoken, hoeft, als de dader wordt 
opgepakt, niet om het oog van de overtreder te vragen (5:38). Wie een tand wordt 
uitgeslagen, hoeft niet om de tand van de dader te vragen. Het is mogelijk om 
van fysieke vergelding af te zien en vaak is zo’n keuze verlossend, omdat loslaten 
dan ook betekent ‘losgelaten worden’ (‘laat los en je zult losgelaten worden’, Lucas 
6:37).28 De allesbeheersende roep om wraak en vergelding, waardoor de dader 
soms meer in ons zit (in ons hoofd) dan buiten ons, krijgt dan minder greep op 
ons. Haat werkt verwoestend uit op fijnzinnig innerlijk leven. De Geest van God 
maakt vrij van de harde noodzaak tot verweer en agressie en het koesteren en 
uitvoeren van rancuneuze vormen van schadeloosstelling.29

Het is volgens Jezus mogelijk om onze vijanden te vergeven en lief te heb-
ben (5:44; 6:12), zelfs om de andere wang toe te keren als we op de ene worden 
geslagen (5:39) en onze jas af te staan als ons hemd wordt gevraagd (5:40). Dit 
vergeven en liefhebben is de weg naar buiten, uit conflicten en kwesties die anders 
hoog kunnen oplopen en tot geweld en delicten kunnen leiden – in de ergste 
gevallen, als groepen en landen in het spel zijn, ook tot sociale oproer, revolutie 
en oorlog. Jezus was in zijn tijd uniek met het wijzen van deze weg naar buiten, 
uit het conflict.30

Samenvattend kunnen we stellen dat de ethiek van de Bergrede er vooral op 
gericht is om de angel uit conflicten te trekken door creatieve en intelligente 
alternatieven te bedenken, namelijk initiatieven tot vergeving en verzoening en 
daarbij geen schroom te hebben om de minste te zijn. In paragraaf 3.9 komen we 
hierop terug.

28 Friedrich Büchsel, ‘dialasso’, in: Gerhard Kittel (ed.), Theological Dictionary of the New 
Testament, Vol. I (Grand Rapids Eerdmans, 1964) 253-254 (254: ‘a two-sided process in 
which the hostility is overcome on both sides’).
29 Nico den Bok, ‘Geweld en recht op zelfverdediging’, in Arjan Plaisier, Guus Labooy, 
Willem-Henri den Hartog, Nico den Bok (eds.), Wie het zwaard opneemt. Klassiek theolo-
gisch licht over een vreeswekkend thema. Aanzet tot bezinning in de gemeente (Utrechtse Cahiers; 
Zoetermeer: Boekencentrum, 2007) 35. Cf. Miroslav Volf, ‘“Heb je vijanden lief ”, herin-
nering aan een serie verhoren’, Wapenveld 59/3 (2009) 26-34.
30 Friedrich-Wilhelm Marquardt, Das christliche Bekenntnis zu Jesus, dem Juden. Eine 
Christologie, Band 1 (München: Chr. Kaiser Verlag, 1990) 126. Zie ook Hauerwas, Een 
robuuste kerk, 126-152. Zie ook John Howard Yoder, The Politics of Jesus: vicit Agnus noster 
(Grand Rapids: Eerdmans, 19942).
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3.6	 Verzoening
Model voor de verzoening tussen mensen staat God Zelf, die ons met zichzelf ver-
zoend heeft ‘toen wij nog vijanden’ waren, schrijft Paulus (Romeinen 5:10).31 God 
heeft de wereld, die vijandig tegenover hem staat, eenzijdig met zich verzoend door 
de mensen hun overtredingen niet toe te rekenen (II Korintiërs 5:19). God stapte 
zogezegd op eigen initiatief op de wereld toe en bood vergeving, verzoening en 
herstel aan, omdat Christus de schuld op zich nam (II Korintiërs 5:20-21). 

Met dit initiatief van God zijn mensen niet automatisch verlost en veranderd, 
want nu moeten zij zich nog láten verzoenen met God. Wie dat niet doet, blijft in 
zijn ongeloof vijandig, opstandig en verloren. Verzoend worden kan niet zonder 
zich te laten verzoenen en innerlijke weerstand los te laten en voor openheid en 
kwetsbaarheid te gaan. Woede en agressie trachten af te schermen wat erachter 
zit, namelijk vrees en gekwetstheid, angst en pijn. Als wordt opgeroepen tot ver-
zoening, wordt eigenlijk opgeroepen om allerlei agressieve en defensieve wapens 
neer te leggen en dieper naar binnen te gaan en naar onze vrees en gekwetstheid 
te kijken. Dan wordt de sfeer ineens heel anders. Maar om zover te komen, moet 
iemand de eerste stap zetten. Dat is wat God deed, en van christenen die dit weten 
en begrijpen mag hetzelfde worden verwacht.

In dit initiatief tot verzoening is God niet alleen ons model of ons voorbeeld. 
God is ook onze norm, omdat hij onze Heer is, dat wil zeggen: de allesbepalende 
norm (norma normans). Verzoening is dus niet alleen een mogelijkheid, maar ook 
een plicht. Dit blijkt onder meer uit de gelijkenis van de knecht die niet ver-
gevingsgezind was (Matteüs 18:23-35). Jezus sluit de gelijkenis tenslotte af met 
de woorden: ‘Zo zal mijn hemelse Vader ook met jullie doen als jullie elkaar als 
broeders niet van harte vergeven.’ De nadrukkelijke waarschuwing van Jezus is 
vanzelfsprekend, want wie ziet hoeveel hem is vergeven kan niet anders dan met 
mededogen naar anderen zien die hem iets schuldig zijn.

In die zin kunnen we Jezus’ woorden over de ‘balk’ en de ‘splinter’ in de Berg-
rede zien als een korte samenvatting van zijn eerste en belangrijkste onderwijs 
(Matteüs 7:3-5). De ‘balk en splinter’ staan voor de kerngedachte van de Bergrede, 
Jezus’ eerste blauwdruk van christelijke moraal. We zijn geneigd om ons te fixeren 
op splinters in andermans oog (‘zie je dit nou niet?’ en ‘zie jij dit nog altijd niet?’) 
en de balk in ons eigen oog onbelangrijk te vinden (want we weten wel dat die 

31 Zie Miroslav Volf, Exclusion & Embrace: A Theological Exploration of Identity, Other-
ness, and Reconciliation (Nashville: Abingdon Press, 1996) 99-165, p. 100: ‘The central thesis 
of the chapter is that God’s reception of hostile humanity into divine communion is a 
model for how human beings should relate to the other’.
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daar zit). De kerngedachte van dit beeld is dat we als genadeloze scherpslijpers 
altijd in ons eigen zwaard vallen. Waar we anderen hard op aanpakken, geldt in de 
eerste en in de laatste plaats onszelf. Daarom zegt Jezus dat de huichelaars naar hun 
eigen woorden worden veroordeeld (Matteüs 12:37). Maar als we weten hoe ge-
duldig God en anderen met ons zijn, zullen we anderen niet naar de keel vliegen, 
zoals de man uit de gelijkenis hierboven.

Het bevrijdende initiatief dat Jezus hier aanbeveelt is ‘doe eerst de balk uit je 
eigen oog weg’. De bevrijdende stap naar minder irritatie en allergie om je heen 
is ‘laat in je houding zien dat je meer met je eigen balk bezig bent dan met de 
splinters van anderen’. Vanuit deze houding is het mogelijk anderen te wijzen op 
hun tekorten en hen erbij te helpen. Het bewustzijn dat je eigen tekort groter is 
dan dat van anderen, maakt genadig. Een splinter in iemands oog vinden en eruit 
halen moet ook met zachte hand gebeuren (Jezus heeft dit als timmermanszoon 
waarschijnlijk vele malen gedaan).

Bereidheid tot vergeving en verzoening heeft te maken met het opgeven van 
een claim die op een tegenstander wordt uitgebracht (‘you owe me’, ‘jij staat bij mij 
in het krijt’). De claim die wordt gelegd kan met diverse situaties te maken heb-
ben, met allerlei onrecht dat ooit is aangedaan of nog altijd wordt aangedaan, zoals 
woorden (leugens), daden (geweld), nalatigheid (hulp weigeren) en noodlottigheid 
(onopzettelijk negatief in elkaar verwikkeld raken). Wat bewust of onbewust wordt 
geclaimd, is het rechtzetten van een scheve situatie door te vragen om vergelding, 
restitutie, schadeloosstelling, excuses, spijtbetuiging of juist door afstand te betrach-
ten (‘blijf voortaan bij mij uit de buurt’). De bedoeling is dat het equivalent van 
leed of onrecht dat is aangedaan door de dader wordt beseft en op hem of haar kan 
worden verhaald. Wie evenwel vergeeft en verzoent geeft dit recht met de claim op. 
En dit doet vaak pijn, soms meer nog dan het toegebrachte leed.

Afzien van iemands goed recht op vergelding (ius talionis) is een beslissing 
met gevolgen, want rechtevenredig omgekeerd zijn de consequenties minstens zo 
groot als die van het toegebrachte onrecht. De invloed van afzien van vergelding is 
vaak groot, omdat tegen de stroom in wordt geroeid. We bedoelen met het intrek-
ken van de eis niet dat de tegenpartij kan doorgaan met kwetsen en het geschokte 
vertrouwen in stand kan houden. Bereid zijn te vergeven betekent dat je een ver-
zoening op het oog hebt en het over en weer kwetsen een halt wilt toeroepen. 
Daar ligt de kracht van verzoening.32

Tegelijk zullen slachtoffers van onrecht tijd en ruimte nodig hebben om wel 

32 Zie Terry D. Hargrave, Miyoung Yoon Hammer, ‘Forgiveness and Trauma: Work-Zie Terry D. Hargrave, Miyoung Yoon Hammer, ‘Forgiveness and Trauma: Work-
ing With Love, Justice and Power For Healing’, Psyche & Geloof 22/2 (2011) 102-111.
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of niet een weg van vergeving en verzoening te gaan. Vergeven is een ingrijpend 
proces en misschien komen slachtoffers er nooit aan toe. Als vergeving als norm 
van bovenaf wordt opgelegd, kunnen wederom situaties van onveiligheid ontstaan. 
Christus wijst een weg en hij is ons ver vooruit, zonder dat hij druk uitoefent. Hij 
is een herder die ‘zachtkens’ leidt (Jesaja 40:11).

3.7	 Vervulde	wet
Wie de morele ruimte van zijn leven in het licht van Christus’ liefde, verlossing en 
verzoening stelt (‘heb je vijanden lief ’), vervult de wet van God. Liefde tot God en 
de naaste vervult de wet33 en dat is de grootste dienst die een mens de schepping 
en de Heer van de schepping kan bewijzen. Precies daarin kunnen ‘kleine mensen’ 
in Gods ogen groot zijn. Vergeleken met wat wij om ons heen zien, draait Jezus de 
rollen in Gods Koninkrijk om.

Wie dan één van de kleinste van deze geboden ontbindt en de mensen zo 
leert, zal zeer klein heten in het Koninkrijk der hemelen, maar wie ze doet 
en leert, die zal groot heten in het Koninkrijk der hemelen. (Matteüs 5:19)

Christus zegt nadrukkelijk dat hij niet is gekomen om de wet en de profeten te 
ontbinden, maar om deze te vervullen (Matteüs 5:17). Jezus schafte Gods levens-
regels, gedragsregels en geloofsregels niet af, maar bracht ze gedurende zijn leven 
in praktijk. ‘Vervullen’ betekent hier in morele zin een plicht vervullen door die 
naar behoren uit te voeren.34 Christus was zogezegd in alles gehoorzaam aan de 
geboden en de verboden van God de Vader, zoals van hem als Zoon van God ver-
wacht mocht worden (zie Matteüs 3:15 en 5:1735).

Achter de Bergrede staat de wet van God, met name de Tien Geboden (Exo-
dus 20:1-1736) en daarvan afgeleide morele, ceremoniële en staatkundige wetten 

33 Zie Rom. 13:8-10; Gal. 5:14; Jac. 2:8; Matt. 22:36-40. Cf. Klaus Bockmühl, Ge-
setz und Geist. Eine kritische Würdigung des Erbes protestantischer Ethik, 1. Buch: Die Ethik der 
reformatorischen Bekenntnisschriften (Giessen: Brunnen Verlag, 1987).
34 Ulrich Luz, Das Evangelium nach Matthäus, Vol. 1, 235-236 (236: ‘Aber die Praxis 
hat den Vorrang vor der Lehre’).
35 Matt. 3:15 heeft Gr. plèrósai en 5:17 heeft dezelfde werkwoordsvorm Gr. plèrosai.
36 Zie Dodo van Uden, Niek de Wilde, Henk Scholder, Gebeitelde woorden, sprekende taal. 
Verkenning van de Tien Woorden in de joodse traditie I (Hilversum: B. Folkertsma Stichting 
voor Talmudica, 1995) en J. Douma, De tien geboden. Handreiking voor het christelijk leven 
(Kampen: Voorhoeve, 19992).
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voor Israël. Al deze bepalingen hebben tot doel om het volk Israël in een ver-
bondsrelatie met God te plaatsen, waarbij de partijen de afspraken en regels die 
daarbij horen strikt nakomen (Exodus 19:5). De wet bestaat dus uit specificaties 
die afgeleid zijn van het verbond (berît) tussen God en Israël. Daarom is de wet in 
de eerste plaats genade en verkiezing en leven (Maleachi 2:5). Israël heeft boven-
dien diverse verbonden met God (Romeinen 9:4; Efeziërs 2:12), waaruit blijkt 
dat God het volk bij voortduring tegemoetkomt. Verbond betekent genade en 
gemeenschap met God en van daaruit ook genade voor de wereld, zoals onder 
meer blijkt uit het Noachitische verbond, maar daarover later meer.

Het doel van Jezus’ komst naar de wereld was om gehoorzaam te zijn aan de 
wil van God de Vader en daar hoorden de geboden en verboden van Israël van-
zelfsprekend bij (Galaten 4:4). Wie Jezus volgt, komt dan ook niet onder de wet-
ten en regels van God uit. Christus is geen ‘sluipweggetje’ om de wet heen. Met 
Christus gaan we er juist dwars doorheen. Wel zien we bij Jezus felle kritiek op 
de wijze waarop schriftgeleerden en Farizeeën de wet in hun dagen toepasten en 
van zijn kracht beroofden (Matteüs 12:1-8; 15:6 [‘je hebt Gods Woord krachteloos 
gemaakt ter wille van je traditie’], 22:34-40, 23:23 [‘je hebt het belangrijkste van 
de wet veronachtzaamd’]).

Het ging Jezus niet om slaafse gehoorzaamheid, waarbij de regel om de regel 
zelf werd uitgevoerd (omdat regels nu eenmaal regels zijn) en waarbij iemands 
geestelijke staat werd afgelezen aan diens loyaliteit aan de traditie, maar het ging 
Jezus om het daadwerkelijk toekomen aan de godsvrucht, dat wil zeggen, het 
liefhebben van God en je naaste. Om die reden nodigt Jezus een welgestelde jon-
geman uit om zijn bezittingen weg te schenken, bij hem terug te komen en hem 
te volgen. De gelovige man hield zich stipt aan de wet van God, maar vond dat 
hij nog tekortschoot en vroeg Jezus om raad. Jezus zegt hem: ‘Ga heen, verkoop je 
bezit en geef het aan de armen, en je zult een schat in de hemel hebben, en kom 
hier en volg Mij’ (Matteüs 19:21, cf. 6:20-2137).

Met Jezus verkeren en hem volgen, staat onophoudelijk in het teken van het 
vervullen van de wet en het beoefenen van de ‘godsvrucht’, zoals leren bidden en 
vasten, het leren geven aan armen en zieken, het leren dienen en aanbidden van 
God, het leren omgaan en samenwerken met andere gelovigen (zie Galaten 5:6). 
Godsvrucht zet een mensenleven in bloei, als Christus daarin komt (in paragraaf 

37 Vgl. over ‘schatten in de hemel’ Matt. 6:20 Gr. thèsaurous en ouranói en 19:21 Gr. thèsau-
ron en ouranois.
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4.7 wordt dit nader uitgewerkt).38 Jezus’ woorden worden daarom ook wel ‘gezon-
de woorden’ genoemd, omdat zij een ‘leer van godsvrucht’ brengen (I Timoteüs 
6:339) die ons leven opent voor God en onze medemens. Dit openen door genade 
en liefde leidt tot nieuwe horizonten, nieuwe morele ruimte en nieuwe vrucht.

Leven met Christus doet ons vanzelfsprekend de wet vervullen, niet uit eigen 
kracht maar uit Gods kracht, uit Gods liefde en geduld. Het is de omgang met Jezus 
die het verschil maakt. Jezus is er niet op uit om zijn leerlingen een zwaar juk op te 
leggen. Integendeel, want vergeleken met het geestelijk juk dat veel Farizeeën en 
schriftgeleerden gelovigen oplegden (Matteüs 23:4; Handelingen 15:10), is het juk 
dat Jezus oplegt ‘zacht en licht’ (Matteüs 11:28-30 en 9:36). Voor de apostel Paulus is 
de Heilige Geest onze ‘helper’ bij het dragen van ons juk. Wandelen door de Geest, 
in liefde, vrede en blijdschap, betekent dat aan de ‘rechtseis van de wet’ wordt vol-
daan (Romeinen 8:4). De Geest is God in Persoon, die mensen als het ware bij de 
hand neemt en hen zo op de weg achter Christus houdt, dat zij naar de norm van 
God niet alleen het juiste wensen, maar ook kiezen.40 De Geest is vol van Christus.

Jezus noemt zich een herder en leraar die zachtmoedig en nederig van hart 
is, die vermoeide volgelingen rust geeft en hen beslist niet opnieuw onder zware 
lasten gebukt wil laten gaan (Matteüs 11:28-30). Zijn bedoeling is om zijn volge-
lingen niet te domineren. Zij mogen gehoorzaamheid leren met vallen en opstaan 

38 Zie Werner Foerster, ‘eusebès/eusebeia/eusebeó’, in: Gerhard Kittel (ed.), Theological Dic-
tionary of the New Testament, Vol. 7 (Grand Rapids: Eerdmans, 1971) 175-185. Eusebeia be-
tekent ‘vroomheid’, en heeft betrekking op het geheel van iemands levensstijl: ‘It denotes a 
manner of life. It is the honouring of God the Creator and Redeemer of all men. Born of 
pistis, this takes place in everyday life’ (p. 183). De Bergrede gaat voor een groot deel over 
godsvrucht, vooral Matt. 6.
39 De NBG vertaalt met ‘de leer van ons geloof ’, wat op zich mogelijk is, maar 
binnen de context juist onwaarschijnlijk. Paulus waarschuwt immers tegen leraars die 
winst uit het evangelie willen halen (zie 6:3-16), en dit raakt christelijke spiritualiteit/
vroomheid/godsvrucht in de kern. Cf. P.H.R. van Houwelingen, Timoteüs en Titus: pas-
torale instructiebrieven (CNT; Kampen: Kok, 2009) 147: ‘de vertoonde vroomheid is niet 
belangeloos en oprecht maar blijkt te zijn ingegeven door winstbejag.’
40 Cf. Jakob van Bruggen, Romeinen: christenen tussen stad en synagoge (CNT; Kam-
pen: Kok, 2006) 114-118, James D.G. Dunn, Romans 1-8 (WBC 38A; Dallas: Word Books, 
1988) 423-425 (424: ‘What is in view here are two alternative and opposed drives which 
come to expression in the ethical character of everyday decisions and relationships’), 
C.E.B. Cranfield, A Critical and Exegetical Commentary On the Epistle to the Romans, Vol. I 
(ICC; Edinburgh: T. & T. Clark, 1975) 383-385, John Murray, The Epistle to the Romans, Vol. 
I (NICNT; Grand Rapids: Eerdmans, 1959) 282-284.
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en Jezus is geduldig. Christus vervult hun morele ruimte. Dit betekent dat zij van 
nu aan leven en léren in de rust en in de schaduw van zijn zachtmoedigheid en 
mededogen.41 De ‘rust’ in de nabijheid van Jezus bedoelt te zeggen dat Jezus zijn 
leerlingen in een nieuwe dienst en verhouding tot de hemelse Vader brengt. Deze 
nieuwe verhouding heeft meer een genade- en geschenkkarakter dan de Joodse 
liturgie tot dan toe kon waarmaken.42 Voor Jezus gaan mensen en de genadevolle 
verbondenheid van mens en God vóór regels.43

Onder Christus’ juk zijn we met hem en wandelen we ethisch gezien op een 
heilzame weg die zowel rust brengt als bloei van godsvrucht en gerechtigheid. Het 
christelijk geloof wordt al vroeg een ‘weg’ genoemd.44 De notie ‘weg’ impliceert 
dat het leven een geestelijke reis is, met een bestemming, of iemand nu met God 
rekening houdt of niet. Er zijn feitelijk maar twee wegen die kunnen worden 
bewandeld, een weg ten leven, een ‘smalle weg’, en een weg ten dode, een ‘brede 
weg’. Volgens de Schrift bestaat er geen tussenweg (Matteüs 7:13-14). Dit impli-
ceert dat in ethische zin altijd een ‘richting’ wordt ingeslagen, met onderscheiden 
morele consequenties.45

In het moderne Hebreeuws betekent matspûn ‘geweten’. Het Hebreeuwse 
woord matspen betekent ‘kompas’. Beide woorden zijn afgeleid van het werk-
woord tsafan (‘hij heeft verborgen’). Interessant is dat de woorden ‘geweten’, ‘kom-
pas’ en ‘verbergen’ in taalkundig opzicht dus affiniteit hebben. Het geweten (zelf 
vol ‘verborgens’) helpt ons om de ‘weg’ te vinden (‘moet ik noord, oost, zuid of 

41 Cf. Ulrich Luz, Das Evangelium nach Matthäus, Vol. 2, 216-224. Luz spreekt van 
een ‘ethische christologie’ of een ‘christologische ethiek’.
42 Het begrip ‘juk’ is metaforisch sterk ethisch geladen, zie Georg Bertram, ‘dzugos’, in: 
Gerhard Kittel (ed.), Theological Dictionary of the New Testament, Vol. 2 (Grand Rapids: Eerd-
mans, 1964) 896-898, en Karl Heinrich Rengstorf, ‘dzugos’, in: Gerhard Kittel (ed.), Theo-
logical Dictionary of the New Testament, Vol. 2 (Grand Rapids: Eerdmans, 1964) 898-901. Voor 
de identiteit van het Joodse volk is het staan ‘onder het juk van de Tora’ (‘ôl tôräh) essentieel.
43 Cf. Brad H. Young, Jesus the Jewish Theologian (Peabody: Hendrickson, 1995) 255-
276: ‘Jesus is like that. He never wrote a creed (…) He is a theologian, but his theology is 
Jewish to the core, being rooted in Torah-faithful Judaism. He stressed action more than 
belief ’ (p. 273). Jezus benadrukte de ‘agada meer dan de halakhah (272).
44 Zie voor ‘weg’ (Gr. hodos) Hand. 9:2, 18:25-26, 19:9, 23, 22:4, 14, 24:22, en (Hebr. 
derekh) Deut. 8:6, 10:12, 11:22, 30:16, I Kon. 2:3, 3:14, 11:38, Ps. 119:14, 27, 168.
45 Cf. Eugene H. Merrill, ‘drkh’, in: Willem A. VanGemeren (ed.), New International Diction-
ary of Old Testament Theology & Exegesis, Vol. 1 (Grand Rapids: Zondervan, 1997) 989-993. 
Vgl. Jer. 21:8, II Petr. 2:15, Pirke Aboth 2,1, Didachè I,1: ‘Er zijn twee wegen, één naar het 
leven en een andere naar de dood. Er is echter een groot verschil tussen de twee wegen.’
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west?’) en op koers te blijven.46 De koers is om op de weg van Christus de wet te 
vervullen, in genade, liefde en kracht van de Geest.

3.8	 Uniek	sociaal	weefsel
Een gemeente die leeft naar de Bergrede is een uniek geestelijk weefsel, samen-
gesteld uit sociale en morele ruimte, waar Jezus’ geboden tot vervulling worden 
gebracht. In de gemeente loopt God als het ware vooruit op het definitieve herstel 
van de schepping. Daarom wordt Christus door Paulus de nieuwe Adam of de 
laatste Adam genoemd (I Korintiërs 15:45). De gemeente is in geestelijke zin dus 
het lichaam van de nieuwe mens, de nieuwe Adam, en is in die betekenis het begin 
van een nieuwe schepping. God loopt met de gemeente op de heilstijd vooruit.

We kunnen daarom stellen dat het morele leven van een christen vervat is in 
zijn sociale leven, want morele ruimte van de nieuwe schepping ben je samen.47 
Deze constatering past precies in het kader van de notie gerechtigheid. We hebben 
eerder gesteld dat ‘gerechtigheid’ een relationeel begrip is dat ter sprake brengt wat 
mens en dier en ding zoal toekomt. Iemands morele leven is altijd verwikkeld in 
relatie tot het leven zelf en voor christenen geldt dat het sociale weefsel van de 
gemeente een gemeenschappelijke morele ruimte vormt waarbinnen alles gericht 
is op verzoening, vergeving, vrede en liefde, kortom: op het vervullen van Gods 
wet. Tegelijk is die ruimte een ideale leeromgeving, omdat de enkeling daar leert 
nadenken over zichzelf en anderen, over waarden en betekenis, over vallen en op-
staan, over identiteit en het hebben van krachtige gewoonten.

Het is volgens de Schrift niet de bedoeling dat een christen los van dit col-
lectieve lichaam zijn geestelijke weg kiest, ook al gebeurt dit doorlopend. De visie 
van de Schrift is dat de gemeente als collectief nieuwe sociale samenhang biedt 
aan de gebroken mensheid. Met andere woorden: hier ligt een netwerk van ge-
nade waar elke individuele mens nieuwe identiteit in Christus en in de gemeente 
van Christus mag vinden. De eerste keer dat het woord ‘christen’ in de Bijbelse 
geschiedenis werd gebruikt, was in de plaats Antiochië en dit was in het meervoud, 
niet in het enkelvoud (Handelingen 11:26, Gr. christianoi).

46 Joseph Lowin, Hebrewspeak: An Insider’s Guide to the Way Jews Think (Northvale: 
Jason Aronson inc., 1995) 145-146. Het woord tsafôn (ook afgeleid van de grondkarakters 
tsfn) betekent ‘noorden’, Marcus Jastrow (ed.), A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli 
and Yerushalmi, and the Midrashic Literature (Jerusalem, 1903) s.v. tsafôn II, p. 1295. 
47 McClendon, Systematic Theology, Vol. 1: Ethics, 165-191 (165: ‘The moral life of 
Christians is a social life’), 213-241.
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Daarbij komt dat binnen deze nieuwe sociale structuur van de gemeente met 
andere machtsposities wordt gerekend dan in de wereld het geval is. Paulus doet 
daarover een behoorlijk gedurfde uitspraak.

U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met 
Christus omkleed. Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, man-
nen of vrouwen – u bent allen één in Christus Jezus. (Galaten 3:27-28, NBV)

De opmerking is radicaal en taboedoorbrekend. Zeker in de tijd van Paulus, omdat 
er tussen rijk en arm, aanzienlijke en gewone mensen, Joden en Grieken, mannen 
en vrouwen juist grote verschillen bestonden. Wie uit zijn sociale positie wilde 
loskomen, kreeg met grote weerstand en tegenstand te maken. De drievoudige 
formulering (man/vrouw, rijk/arm, Jood/Griek/barbaar) is vanuit de literatuur 
bekend. Er bestaat een Joods ochtendgebed uit de tweede eeuw na Christus waar-
in een Joodse man God dankt dat hij niet gemaakt is als heiden, slaaf of vrouw.48 
In de christelijke gemeente spelen deze sociale en culturele verschillen, als het 
goed is, geen rol meer. In de morele ruimte heerst daar een sfeer van gelijkheid, 
hoewel niemand het vrouw-zijn, man-zijn, zijn beroep of etnische afkomst hoeft 
te vergeten of thuis te laten. Zo is het niet, alleen kan niemand zich daar in de 
gemeente op laten voorstaan.

Naar alle waarschijnlijkheid is Paulus’ tekst een fragment uit een vroege chris-
telijke doopliturgie.49 Dit impliceert dat de doop als ritueel liet zien dat sociale 
barrières in een leven met Christus werden geslecht. Men ging als man en baas en 
Griek het doopbad in en kwam er als christen uit, gesymboliseerd in het afleggen 
van kleding en sieraden bij het afdalen in het water en het omdoen van de witte 
stola bij het uitkomen uit het water. Ieder ontving eenzelfde witte stola. Bij alle 
menselijke verschillen in stand, leeftijd en afkomst, verwees de doop naar een een-
heid die allesoverstijgend was.50

48 Cf. F.F. Bruce, The Epistle to the Galatians (NIGTC; Grand Rapids: Eerdmans, 1982) 187-
190.
49 Ronald Y.K. Fung, The Epistle to the Galatians (NICNT; Grand Rapids: Eerdmans, 1988) 
175.
50 Albrecht Oepke, Der Brief des Paulus an die Galater (Theologischer Handkom-
mentar zum Neuen Testament 9; Berlin: Evangelische Verlagsanstalt, 19572) 126: ‘Aber 
Paulus redet rein religiös. Es geht ihm weder um ein soziales noch um ein nationale 
Schranken negierendes Programm, sondern lediglich um das Recht des Heidenchristen-
tums, um die Einheit der Gemeinde’.
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Als gemeente zijn we door God bij elkaar geplaatst en aan elkaar gegeven. 
En ook al is de gemeente niet onze keuze, zij is wel Gods keuze (ongeacht de 
kerkelijke signatuur anno nu). Zowel bij aardse als bij geestelijke familie geldt 
het gezegde: familie kies je niet, die krijg je en die moet je dan ook nemen zoals 
die is. Statussymbolen worden bij de doop afgelegd en daar wordt niet meer op 
teruggekomen. In de gemeente moeten we het hebben van andere kwaliteiten, 
zoals de gaven van de Geest en krachtige gewoonten als gebed, Schriftstudie en 
lofprijzing. In de gemeente wordt met andere ‘wapens’ gestreden dan in de we-
reld gebruikelijk is (II Korintiërs 10:4). Samen wordt ernaar gezocht om de wer-
ken te doen ‘die God tevoren bereid heeft’ (Efeziërs 2:10) en daarin gezamenlijke 
focus te vinden.

Bij de vele activiteiten die een gemeente kan ontwikkelen, dient de focus ge-
richt te zijn op de kernactiviteit van de gemeente, namelijk verzoenen. Daarvoor 
is zij in het leven geroepen. Zij is gezant van Christus, met in de mond de drin-
gende oproep: ‘In naam van Christus, laat u met God verzoenen!’ (II Korintiërs 
5:18, 20). Deze oproep is te horen en ook te zien in de wijze waarop christelijke 
gemeenten zich opstellen en manifesteren. Als het goed is, wordt alle beleid daarop 
gericht en ook weer van afgeleid. Centraal staan de noties van verzoening en 
vergeving. Als we het begrip ‘politiek’ niet versmallen tot wat politici doen, maar 
verstaan als tactisch en strategisch beleid om doelen te bereiken die zowel voor 
gelovigen als ongelovigen heilzaam zijn, dan hoort de gemeente van Christus zich 
met hart en ziel te oriënteren op een politiek van vergeving en herstel.51

3.9	 Politiek	van	vergeving	en	herstel
Over de wezenskenmerken van de gemeente van Christus raken kerken in Ne-
derland niet uitgedacht (de zogeheten notae ecclesiae). De vraag is een fundamentele 
en dient ons in deze tijd van groeiende ontkerkelijking intensief bezig te houden. 
Voor de beantwoording van de vraag is voor ons het evangelie het meest basaal en 
richtinggevend. De belangrijkste wezenskenmerken van de kerk vallen binnen de 
morele ruimte die Jezus in Matteüs 16 en 18 van de gemeente schetst. Daar licht 
het profiel van een verzoenende gemeenschap op. In de volgende vijf paragrafen 
wordt hier nader op ingegaan. Een verzoenende gemeenschap kent (1) een zekere 
verantwoordingsplicht, (2) eerbiedigt het recht op straf en vergeving, (3) zoekt 
uitstel van vergelding, (4) sticht vrede en (5) biedt een plaats voor troost en rouw.

51 McClendon, Systematic Theology, Vol. 1: Ethics, 213-241. 
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3.10	Verantwoordingsplicht
Jezus gebruikt het woord ‘gemeente’ (Gr. ekklèsia) in het evangelie op twee cru-
ciale momenten (hoewel Jezus zelf Aramees sprak). Matteüs heeft de twee teksten 
vertaald en overgeleverd. Bij de introductie van de gemeente geeft Jezus aan dat 
de gemeente in de eerste plaats een gemeenschap van navolgers is (Matteüs 16:18, 
24).52 Met ‘navolgers’ worden geen onnadenkende of blinde volgers bedoeld die 
elkaar domweg nadoen. Navolgers zijn juist kritische volgers, die gericht zijn op 
vergeving en verzoening, want in dit verband gebruikt Jezus voor de tweede maal 
het woord ‘gemeente’ (Matteüs 18:17, 21). In Matteüs 16 is de gemeente een 
gemeenschap van navolgers die hun kruis achter Jezus aan dragen. In Matteüs 18 
is de gemeente een verzoenende en vergevende gemeenschap die het verlorene 
zoekt en verbindt. Achter elkaar gezet is voor Jezus de gemeente een gemeenschap 
van navolgers die tot het uiterste gaat om vergeving, verzoening en verlossing te 
zoeken.

In Matteüs 18 draait het in Jezus’ karakteristiek van de gemeente om verbin-
ding en vergeving. Christus geeft aan vooral aanwezig te zijn waar ‘twee of drie’ 
in zijn naam bijeenkomen (Matteüs 18:20). Vier verzen daarvoor sprak Christus 
over ‘twee of drie’ getuigen die verzoening met een broeder nastreven en ook 
één vers daarna gaat het nog altijd over vergeving (‘hoe vaak moet ik vergeven?’ 
vraagt Petrus). Tekstuele observaties maken duidelijk dat Christus’ aanwezigheid 
in de gemeente vooral vergeving, herstel en verzoening tussen mensen uitwerkt.53

De gedachte dat God aanwezig is bij twee mensen die samen de Tora openen, 
was wel bekend,54 maar des te meer valt op dat Jezus zijn aanwezigheid voluit be-
trekt op een situatie van gemeentetucht (‘zeg het aan de gemeente’), het komen 

52 Cf. Dietrich Bonhoeffer, Nachfolge (München: Chr. Kaiser Verlag, 1963), in het 
Nederlands: Dietrich Bonhoeffer, Navolging (Baarn: Ten Have, 20032).
53 Cf. Ulrich Luz, Das Evangelium nach Matthäus, Vol. 3, pp. 37-86.
54 ‘Wanneer er twee samenzitten en er worden tussen hen woorden van de Tora 
[gewisseld], dan bevindt Gods aanwezigheid [Hebr. šekînah] zich tussen hen (…) Er is hier 
alleen sprake van twee’ (Pirke Avot 3:2b), Piet van Boxel (vert.), Avot [Pirke Avoth: de wijsheid 
van de vaderen] (Na de Schriften; Kampen: Kok, 1994) 67. Vgl. 3:6 (p. 73: ‘wanneer er tien 
samenzitten en zich bezighouden met de Tora, dan rust Gods aanwezigheid te midden van 
hen […] zelfs vijf […] zelfs drie […] zelfs twee […] zelfs een […]’) en 3:10a (p. 79: ‘een 
ieder met wie de mensen tevreden zijn, met hem is God tevreden; en een ieder met wie 
de mensen niet tevreden zijn, met hem is God niet tevreden’, vgl. Mt 18:18 en 16:19). De 
eerste tekst is van rabbi Chananja, een martelaar van de Bar Kochba-opstand (132-135 
AD). De uitspraak is dus ouder en gaat waarschijnlijk tot diep in de eerste eeuw terug.
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tot ethische uitspraken (‘al wat je op aarde bindt […] en al wat je op aarde ont-
bindt’) en herstel van relaties (‘zeventig maal zevenmaal’ vergeven).

Wederom constateren we dat vergeven en verzoenen bij de eigen aard van de 
christelijke gemeenschap horen. Hier klopt het hart van de kerk, maar hier ligt 
ook een belangrijk ‘communaal a priori’. Dit wil zeggen dat van een christen, die 
Jezus volgt en van de verzoening leeft, mag worden verwacht dat hij aan een groep 
medechristenen verantwoordingsplichtig wil zijn (‘accountable’). In de gemeente 
houden we elkaar vast, houden we elkaar scherp en denken we met elkaar mee, 
met name waar het herstel en vergeving betreft. Dit komt omdat hier de kern en 
kracht van het evangelie zit.55 Hieraan is christendom te herkennen en hieraan 
zijn christenen te herkennen. De diepste overtuiging van christenen is dat ver-
zoening vóór alle mensen en ónder alle mensen mogelijk is, omdat Gods bijzon-
dere zegen daarop rust. Deze vergeving en verzoening vormen de hoeksteen voor 
christelijke ethiek.

3.11	Recht	op	straf	en	vergeving
Zoals eerder aangegeven, heeft vergeving te maken met het opgeven van een 
claim die de ene mens naar de ander toe heeft. De claim zegt zoiets als ‘jij staat 
bij me in de schuld’, ‘jij hebt iets goed te maken’ en ‘zolang je dit niet doet heb ik 
het recht om je op afstand te houden’. Vergeving is een soort van mentale trans-
actie, waarbij de claim van de één op de ander wordt losgelaten en de onderlinge 
afstand wordt opgegeven. Het eigenaardige is wel dat beide partijen recht hebben 
op het uitbrengen van een claim: de gedupeerde partij is uit op schadeloosstelling 
en excuses en wellicht nog meer en de overtreder wil een kans krijgen om zonder 
gezichtsverlies de schade te herstellen.

Misschien klinkt het vreemd, maar iedere overtreder heeft recht op straf, want 
straf is een manier om het geschokte vertrouwen te herstellen en in het volle licht 
van de gemeenschap terug te komen. Geen enkele overtreder verdient het om niet 
te worden vergeven en geen enkel slachtoffer verdient het om niet te kunnen ver-
geven. Vergeven is een ingewikkeld verhaal, waarbij de ene mens de andere, door 
schrik en gekwetstheid heen, toch vasthoudt en niet opgeeft en met het eigen ver-
haal blijft verbinden en integreren. Dit laatste betekent ook dat vergeven meestal 
niet vergeten is, maar wel dat vergeven een bijzondere manier van herinneren kan 

55 Met name Bonhoeffer benadrukte voor de ethiek de verantwoordelijkheid, zie 
Aanzetten voor een ethiek, 177-210. Eigenlijk is het ‘goede’ dat wij zoeken het verantwoorde 
leven.

Gunnende kerk NW.indd   70 01-10-12   14:33

vrij voor persoonlijk gebruik - niet voor commercieel gebruik



71

worden.56 Vergeven is door geschokt vertrouwen heen kiezen voor de onopgeef-
baarheid van verbondenheid. Zo heeft God het ook altijd gedaan. God hield door 
dik en dun aan zijn verbonden vast. Hij kwam er niet op terug (Romeinen 11:29).

Christelijke vergeving gaat in eerste instantie voorbij aan het zoeken van ver-
gelding en straf in juridische zin, omdat in bijna alle gevallen niet werkelijk recht 
aan een zaak kan worden gedaan. Wat gebeurd is, is gebeurd en is onherroepelijk. 
Gedane zaken nemen geen keer. Beschadiging van vertrouwen laat altijd blijvende 
sporen achter. Daarom is vergeving nodig, een geestelijke ‘transactie’ die de eis om 
recht en vergelding overtreft. Door vergeving aan te bieden wordt meestal pas 
goed helder wat iemand aangedaan is, omdat ervoor wordt gekozen om de claims, 
het hele dossier tot drie cijfers achter de komma, los te laten.57

Maar over christelijke vergeving is meer te zeggen dan dit. Ons grondvoor-
beeld is Jezus zelf, die werd verraden, gefolterd en gekruisigd en toch zijn vijanden 
vergaf (Lucas 23:34). Jezus’ voorbeeld werd gevolgd door de christen Stefanus, die 
terwijl hij werd gestenigd op zijn knieën viel en naar God toe uitriep ‘Here, reken 
hun deze zonde niet toe!’ (Handelingen 7:60). In de Vroege Kerk hebben meer-
dere christenen deze voorbeelden gevolgd. Waar het op neerkomt is dat christenen 
bij alles wat hun misdaan wordt, God vragen om uitstel van vergelding en oordeel 
en bidden om vergeving voor hun vijanden. Zij zijn uit op vrede, niet op wraak of 
strijd of oorlog. Voordat we hier dieper op ingaan, willen we eerst het principe van 
uitstel van vergelding en oordeel nader bezien in het licht van Christus’ kruisdood.

3.12	Uitstel	van	vergelding
Uitstel van vergelding impliceert dat men bereid is tot wachten en opschorten 
van een eindoordeel. Dit betekent ook dat beslissingen omtrent vergelding en 
oordeel in Gods handen worden teruggelegd. We zien dit in de Schrift regelmatig 
gebeuren. De wraakpsalmen zijn gebeden die gevoelens van wraak en vergelding 
terugleggen in Gods hand (Psalm 137:7-9). Ook in het Nieuwe Testament komen 
we onder gelovigen gevoelens van wraak tegen. In het boek Openbaring wordt 
een beeld geschetst van vermoorde martelaars die onder Gods altaar zitten en naar 

56 Cf. McClendon, Systematic Theology, Vol. 1: Ethics, 227-228.
57 Cf. Miroslav Volf, Exclusion & Embrace: A Theological Exploration of Identity, Other-
ness, and Reconciliation (Nashville: Abingdon Press, 1996) 119-125 (p. 123: ‘every act of for-
giveness enthrones justice; it draws attention to its violation precisely by offering to forego 
its claims’), 140-147, en zie vooral Miroslav Volf, Onbelast. Geven en vergeven in een genadeloze 
cultuur (Franeker: Van Wijnen, 2009).
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God toe uitroepen ‘hoelang oordeelt en wreekt U ons bloed niet?’ (Openbaring 
6:10).58 Het moment van vergelding en de bittere klacht leggen zij terug in Gods 
hand. Gekwetste en gebroken mensen willen het recht soms in eigen hand nemen 
en dit is te begrijpen, maar het eindoordeel uitstellen en in handen van God leg-
gen is verreweg beter.

Christenen doen dit niet alleen omdat zij meer in vergeving en verzoening 
geloven dan in vergelding (retributie). Zij doen dit ook niet alleen omdat dit goed 
is voor eigen hart en gemoed. Uitstel van vergelding en oordeel en het recht daar-
toe in Gods hand leggen, heeft allereerst te maken met wie Jezus is en hoe in de 
Schrift over hem wordt gesproken. Het meest in het oog springende beeld dat de 
Schrift van Jezus geeft in tijden van rechteloosheid, verdriet en groeiende wraak-
zucht is het beeld van een lam. Jezus wordt in het boek Openbaring van begin tot 
eind ‘het Lam’ genoemd (van Openbaring 5:6 tot 22:3). De kracht van dit beeld 
is dat we ons er goed een voorstelling van kunnen maken. We kunnen het Lam 
op Gods troon met de ogen van verbeelding als het ware voor ons zien. Hier ligt 
dan ook de kracht van de profetische taal van Johannes. Het boek Openbaring is 
een serie profetische beelden die de rechteloze troost biedt.59 Centraal in die serie 
beelden staat de metafoor van het Lam.

Natuurlijk verwijst dit beeld in de eerste plaats naar het offer van Christus 
voor de zonden. Het Nieuwe Testament laat zien dat aan het kruis genoegdoening 
ofwel satisfactie geschiedde door Jezus’ offer (Romeinen 3:25).60 De kruisdood 
van Christus laat aan de buitenkant niets dan gebrokenheid en verdriet zien. Toch 
vond daar volgens de Schrift genoegdoening en eerherstel plaats. Hoe dit wonder 
in elkaar zit, gaat ons begrip te boven, maar in elk geval heeft dit offer, te vergelij-
ken met het zondoffer of het schuldoffer in het Oude Testament, royaal voorzien 
in het waardeherstel dat God eist op grond van de eer en de waarde die hij aan de 
schepping heeft verbonden. Als Johannes in zijn troostboek voor het eerst wijst op 
Jezus als het Lam, ziet hij hem ‘staan als geslacht’ (Openbaring 5:6). Dat wil zeg-
gen: het offerlam is weliswaar gedood en toch leeft het. Jezus is geslacht en geof-
ferd, maar niet verslagen. Daarom biedt dit beeld troost aan ieder die zich ‘geslacht 

58 De NBV vertaalt met het woord ‘eindelijk’: ‘wanneer zult u de mensen die op 
aarde leven eindelijk straffen en ons bloed op hen wreken?’.
59 Zie James Wm. McClendon, Systematic Theology, Vol. 2: Doctrine (Nashville: 
Abingdon Press, 1994) 75-89.
60 ‘Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof, in zijn bloed’, Ro-
meinen 3:25.
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maar niet verslagen’ weet. Troost is te kijken naar dit beeld, ‘zie het Lam’ (Johannes 
1:29) en te weten dat dit Lam ook onze geschiedenis raakt en omvat.

Het paradoxale beeld van ‘geslacht maar niet verslagen’ heeft te maken met 
eerherstel en waardeherstel dat voor de wereld zichtbaar werd toen Jezus opstond 
uit de dood en door de Vader werd verhoogd en verheerlijkt. Dit was een verho-
ging vanuit de vernedering, vanuit de dood en de afwijzing. Christus werd aan het 
kruis tot zonde, schuld en vloek gemaakt en vervolgens door de Vader uit de dood 
opgewekt en in ere hersteld.61 In de vernedering was hij een van ons, droeg hij 
onze schuld en straf, maar ook daarna, in de verhoging, neemt hij nog altijd onze 
plaats in. In de vindicatie (in het gelijk stellen) en de rehabilitatie (in eer herstellen) 
zien we ook gedemonstreerd hoe diep de mensheid en de schepping zijn gevallen 
en hoe deze toch naar de vernieuwing toe door Christus worden vastgehouden. 
Willen we weten hoe diep Christus is gegaan om satisfactie te geven, dan moeten 
we goed kijken naar zijn verhoging en verheerlijking. Dus goed kijken naar het 
Lam.

Dit beeld van glorieus eerherstel, van vindicatie en rehabilitatie, wordt in het 
boek Openbaring helder naar de wereld toe getoond. Centraal in de ultieme 
ontknoping van de wereldgeschiedenis staat een ‘lam’, want het staat in het mid-
den van de troon van God. Een lam op die plek klinkt zeker niet stoer, maar daar 
gaat het juist om. Een klein en allerminst indrukwekkend lam bevindt zich op de 
heerlijkste en hoogste plaats in Gods eeuwig huis. Het staat model voor alle vol-
gelingen van Jezus die de weg van verdrukking en vernedering gaan en dat niet 
alleen: het is naast model ook norm.62

Centraal in Gods geschiedenis staat een lam dat alle schuld en daarmee ook 
alle vergelding naar zich toe trok en mee de dood in heeft genomen. Dit lam is 
in ere hersteld en regeert zijn Koninkrijk met geduld, genade en vergeving. Daar-
om brengen christenen de roep om vergelding, wraak en oordeel in Gods hand. 
Daarom kunnen zij genoegen nemen met uitstel, een voorlopig wachten, want 
Gods lam is ook nu nog altijd centraal aanwezig in onze wereldgeschiedenis, zelfs 
in iedere ‘petite histoire’ van gewone mensen. Een weg van geweldloosheid en 
verzoening is daarom voor ieder mogelijk. Ieder mens kan het recht op vergelding 
in Gods hand terugleggen. Ook een overheid kan dit doen, door bijvoorbeeld af 
te zien van het optuigen van een disproportionele politiemacht of militaire macht.

61 Zie II Kor. 5:21, Gal. 1:1 en 3:13.
62 Cf. Bonhoeffer, Aanzetten voor een ethiek, 100-109. De kruisgestalte van de kerk is 
voor Bonhoeffer gelegen in haar schuldbelijdenis, haar identificatie met het Lam.
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Even leek het mis te gaan, toen niemand in de hemel in staat bleek om borg te 
staan voor de goede afloop van de heilsgeschiedenis. Johannes moest erom huilen. 
Alle volkenmoordenaars, kinderverkrachters, folteraars en seriemoordenaars leken 
even met hun misdaden weg te komen. Maar niets is minder waar. Jezus het Lam 
neemt de boekrol van God in de hand. Onze geschiedenis, ieders geschiedenis, is 
in goede handen bij hem. Het heeft een diepe en rijke betekenis dat het door-
boorde handen zijn die de wereld dragen. Het Lam is een Leeuw (Openbaring 
5:1-7). Hij wacht lang, maar als hij in actie komt…

Van uitstel komt geen afstel. Dit is de andere kant van het lange wachten op 
recht en vergelding, want ooit is het zover. Het boek Openbaring laat zien dat 
God het bloed van de rechtelozen komt opeisen. Hij komt erop terug en is het 
niet vergeten. Al het onrecht wordt bij name genoemd (Lucas 8:17; 12:2-3). Iedere 
steen wordt als het ware omgekeerd om het bloed van onschuldige rechteloze 
mensen van de wereld af te eisen (Openbaring 18:24).

3.13	Vredestichter	zijn
Christenen lopen fundamenteel en principieel op de zaken vooruit, omdat Chris-
tus als het Lam hen vooruit is gegaan. Bovendien hebben zij een glimp uit de 
hemel opgevangen, waar het Lam ‘staat als geslacht’. Vergelding en oordeel, vindi-
catie en rehabilitatie zullen zeker komen, maar nu nog even niet. Er is nog uitstel 
en in deze wachttijd is er alle ruimte en reden voor vergeven, verzoenen en vrede 
stichten.

De zevende zaligspreking van de Bergrede gaat over vrede stichten. ‘Zalig zijn 
de vredestichters, want zij zullen kinderen van God worden genoemd’ (Matteüs 
5:7). Jezus prijst vredestichters gelukkig, omdat zij de wil van hun hemelse Vader 
doen. Daarom zijn zij waarlijk gelukkige mensen, waarlijke kinderen van God. 
Deze centrale gedachte uit de Bergrede blijft in het Nieuwe Testament een do-
minante rol vervullen. De vrede van Christus loopt als een rode draad door het 
apostolische denken heen.63

Jezus verbindt zijn ‘vrede’, Gods verbond van šalôm bij de oudtestamenti-
sche profeten64, aan zijn leerlingen en daarmee ook aan zijn gemeente (Johan-

63 Zie Werner Foerster, Gerhard von Rad, ‘eirènè, eirèneuó, eirènikos, eirènopoios, eirènopoieó’, 
in: Gerhard Kittel (ed.), Theological Dictionary of the New Testament, Vol. 2 (Grand Rapids: 
Eerdmans, 1964) 400-420.
64 Bijv. Ezech. 34:25 (vredesverbond); 37:26 (vredesverbond); Jes. 9:5 (vredevorst); 
54:10 (vredesverbond); 57:19; Micha 5:3 (hij zal vrede zijn).
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nes 14:27; 16:33; Galaten 5:22). De gemeenschap van Jezus kan daarom vrede in 
zichzelf bewaren en vrede met haar leefwereld houden (Marcus 9:50; Romeinen 
12:18). Ook de brief van Jakobus spreekt over vrede stichten (Jakobus 3:18). Wie 
vrede zaait, heeft gerechtigheid als vrucht en is daarmee een vredestichter. Vrede 
zaaien en gerechtigheid oogsten vraagt om oefening en doorzettingsvermogen 
(Hebreeën 12:11). Men moet niet te snel opgeven. Er dient zelfs naar vrede te 
worden ‘gejaagd’ (Hebreeën 12:14; I Petrus 3:11) en Christus wil geven. Hij is 
immers zelf de bron van vrede. Christus heeft ‘in zichzelf ’ vrede gemaakt aan het 
kruis (Efeziërs 2:20; Kolossenzen 1:20).

De wijze waarop de gemeente vrede sticht is verkondiging en proclamatie 
van het evangelie met grote bereidheid (Efeziërs 6:15). Petrus legt naar de heiden 
Cornelius en zijn familie toe uit dat God ‘de goede boodschap van vrede door 
Jezus Christus’ verkondigt (Handelingen 10:36). Ook zij die op grote afstand van 
Israël en de God van Israël staan, mogen het evangelie horen en vrede met God 
smaken (Efeziërs 2:15-17; Romeinen 5:1). Als christenen wegens de verkondiging 
van het evangelie worden vervolgd en zich voor geestelijke en wereldse instanties 
moeten verdedigen en verantwoorden, dan kunnen zij rekenen op de bijstand van 
de Heilige Geest. De Geest zal het ze ingeven en hij zal door hen heen spreken 
(Matteüs 10:19-2065). De Geest zal niet alleen vrede verkondigen, maar zal ook 
christenen helpen om niet terug te dreigen en te haten (I Petrus 2:23).

Haat leidt in veel situaties tot disproportionele vergelding, zoals bij Lamech 
het geval was, die op de dood van zijn slachtoffer een haatlied zong (Genesis 
4:23-2466). Lamech wilde zich niet zevenmaal wreken, zoals Kaïn zevenvoudig 
werd gewroken, maar zevenenzeventig maal. Zijn leven was een spiraal van haat 
en wederhaat. Zo wordt haat in stand gehouden en doorgegeven. Hoe anders is 
Jezus. Als hij spreekt over zeventig maal zevenmaal vergeven, lijkt een echo van de 
geschiedenis van Lamech in zijn woorden door te klinken. (Matteüs 18:22). God 

65 Deze uitspraak van Jezus komt vier keer voor, cf. Matt. 10:19-20, Marc. 13:11, 
Luc. 12:11-12 en 21:14-15.
66 Gordon J. Wenham, Genesis 1-15 (Word Biblical Commentary 1; Waco: Word 
Books, 1987) 114-115. Dit ‘lied van Lamech’ is een zeer oud gedicht, een lied dat nota 
bene de haat bezingt: ‘Dan zegt Lamech tot zijn vrouwen: Ada en Tsila, hoort naar mijn 
stem, vrouwen van Lamech, leent het oor aan wat ik zeg! – want een man heb ik vermoord 
om een schram aan mij en een pasgeborene om een striem die ik opliep! – want zeven-
voudig wordt Kaïn gewroken, maar Lamech zevenenzeventig maal!’ (Gen. 4:23-24, NBV) 
Het haatlied demonstreert hoe gevoel voor proportionaliteit verzuipt in de blinde kolken 
van kinderachtige maar zeer dodelijke zelfoverschatting.
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is geen mensenhater. Christus haatte niemand en duwde ook niemand van zich af. 
Het evangelie slaat de brug, het evangelie van vrede.

Een politiek van vergeving en herstel is een doelgerichte strategie om het 
evangelie van vrede onder mensen en in mensen tot bloei en gelding te laten 
komen. Daar hoort bij dat vanuit een verantwoordingsplicht wordt gedacht en 
gewerkt, dat ook overtreders recht hebben op een weg van herstel, dat Christus 
uitstel van vergelding en oordeel brengt en dat vrede van God wordt verkondigd 
en gesticht. In de Vroege Kerk beschouwden christenen zich als vredestichters in 
de breedste zin van het woord, maar hun vrede was wel gebaseerd op het evangelie 
van verzoening en vergeving.67 Dit hield in dat zij zich ook bewust als vredestich-
ters tussen vijandige partijen opstelden.68 Vooral op die momenten kreeg het ‘zout 
der aarde’ kracht en werd bederf geweerd.

Het evangelie komt het beste tot zijn recht als het vijanden verbindt, of het nu 
om vijandschap jegens God gaat of vijandschap tussen mensen, dat maakt niet uit. 
Het evangelie is erop uit om te ontwapenen, verbaal, fysiek en materieel. Grote 
urgentie bij het vredestichten heeft het tegengaan en terugdringen van menselijk 
geweld, vooral spiralen van geweld.69 Geweld gaat bijna altijd gepaard met onder-

67 Cf. Henk Bakker, De weg van het wassende water. Op zoek naar de wortels van het 
Baptisme (Zoetermeer: Boekencentrum, 2008) 73-175, Henk Bakker, ‘Animosity and (Vo-‘Animosity and (Vo-
luntary) Martyrdom: The Power of the Powerless’, in: John T. Fitzgerald, Fika J. van Rens-
burg, Herrie F. van Rooy (eds.), Animosity, the Bible and Us: Some European, North American 
and South African Perspectives (Society of Biblical Literature, Global Perspectives on Biblical 
Scholarship 12; Atlanta, 2009) 287-297, Henk Bakker en Jan Martijn Abrahamse, ‘Geloven 
in vrijheid. De vrijheidsgedachte in de vroege kerk en bij de eerste baptisten’, in: G.J. 
Spijker (ed.), Vrijheid: een christelijk-sociaal pleidooi (G. Groen van Prinstererstichting, We-
tenschappelijk Instituut van de ChristenUnie; Amsterdam: Buijten & Schipperheijn, 2010) 
39-51. Henk Bakker, ‘“Helpers en bondgenoten voor de vrede”’. Een peiling van vroege 
christelijke zelfinterpretatie’, Radix 35/3 (2009) 190-205. 
68 Foerster, Von Rad, ‘eirènè’, 419-420.
69 Zie Hauerwas, Een robuuste kerk, 171-180. Zie ook Paul H. Martens, Jeremy M. 
Bergen (eds.), Nonviolence – A Brief History: The Warsaw Lectures (Waco: Baylor University 
Press, 2010), Romand Coles, ‘The Wild Peace (not) of John Howard Yoder’, The Conrad 
Grebel Review 29/3 (2011) 22-41, Matthew Porter, Myles Werntz, ‘On “Seeing” Non-
violence in Hauerwas and Yoder’, The Conrad Grebel Review 29/3 (2011) 42-53, David 
Cortright, ‘Toward Realistic Pacifism: John Howard Yoder and the Theory and Practice 
of Nonviolent Peacemaking’, The Conrad Grebel Review 29/3 (2011) 54-72, Mark Thies-
sen Nation, ‘The “Ecumenical” and “Cosmopolitan” Yoder: A Critical Engagement with 
Nonviolence – A Brief History and Its Editors’, The Conrad Grebel Review 29/3 (2011) 73-87, 
Peter Ochs, ‘Nonviolence and Shabbat’, The Conrad Grebel Review 29/3 (2011) 88-102.
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drukking en schending van fundamentele rechten van mensen, zoals menselijke 
vrijheid en waardigheid. De gevolgen van geweld zijn meestal ernstig.

3.14	Troost	en	rouw
De morele ruimte van verzoening en vergeving van Christus is niet voldoende 
beschreven als er geen aandacht is voor de kracht van troost en rouw. Troost is voor 
mensen belangrijk, vooral als zij die in hun leven, bij alles wat zij doormaakten, 
hebben gemist. De tweede zaligspreking in de Bergrede belooft troost voor de 
treurenden. Jezus zegt: ‘Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden’ (Mat-
teüs 5:4). Troost is essentieel in het Koninkrijk van God. Hoezeer God en ver-
troosting samenvallen, blijkt uit de naam die Paulus voor hem gebruikt: ‘God van 
alle vertroosting’ (II Korintiërs 1:3).

Gods troost geldt vooral de ‘kleine mens’, de verschopte, de vernederde en ver-
drukte (II Korintiërs 7:6), zoals een zekere Lazarus die bij zijn dood door engelen 
in ‘Abrahams schoot’ werd gebracht, een plaats van troost (Lucas 16:22). Gods 
troost is niet van korte duur en stelt niet teleur. Zij is eeuwig en blijvend (II Thes-
salonicenzen 2:16). De zogeheten ‘eeuwigheid’ van God opent met aandacht voor 
tranen, want tranen tellen voor God en zij zullen worden gedroogd (Openbaring 
21:4). Geen traan wordt vergeten. Het is alsof zij ‘in een kruik’ zijn bewaard (Psalm 
56:9). Er zal dus ook in de eeuwigheid herinnering zijn aan verdriet, want ieders 
geschiedenis is belangrijk, maar daar zal troost tegenover staan. Troost in de vorm 
van veiligheid, geborgenheid, gekend zijn, gewaardeerd zijn en gezien worden. 
God belooft persoonlijke troost die mensen hun verdriet doet helpen verwerken 
en mogelijk achter zich te laten.

Maar deze persoonlijke troost van God naar mensen toe staat niet op zichzelf. 
Zij maakt deel uit van een overstijgende troost, een breder en weidser belang, 
die de persoon van Jezus raakt. Zowel Jezus als de Heilige Geest worden in het 
Griekse Nieuwe Testament met de titel paraklètos (Trooster) aangeduid. De verta-
ling ‘Trooster’ voor de Geest is wel bekend (Johannes 14:16, 26; 16:7), maar voor 
Jezus wordt de aanduiding ‘voorspraak’ of ‘helper’ of ‘pleitbezorger’ (advocaat) ge-
bruikt (I Johannes 2:1). Toch gaat het over hetzelfde ambt van Jezus en de Geest. 
De Geest wordt daarom de ‘andere Trooster’ genoemd (Johannes 14:16), omdat 
Jezus de eerste en langverwachte Trooster is.

Troost brengen was misschien wel de meest indrukwekkende kant van Jezus’ 
werk en dienst op aarde. Velen zagen hem als de beloofde Verlosser en putten 
hoop uit zijn woorden en daden. Hoeveel zieken, armen en verschopten heeft 
Jezus tijdens zijn leven op aarde niet getroost? Hij verrichtte genezingen, vergaf 
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zonden en opende voor velen de toekomst van God. De tranen die in de eeu-
wigheid zullen worden gedroogd, zijn geen andere tranen dan die Jezus zag toen 
hij onder de mensen ‘rondtrok en goeddeed’ (Handelingen 10:38). Hij was, en 
is nog altijd, de Trooster van Israël. Jezus vergelijkt zich met een ‘hen die haar 
kuikens onder de vleugels wilde vergaderen’ (Matteüs 23:37). Hij bracht aan-
dacht, veiligheid, warmte, redding en een nieuw ‘thuis’, in de eerste plaats voor 
Israël, maar daarachter ook voor de heidenen, de volken, ongeacht taal, kleur of 
achtergrond.

Jesaja had eeuwen voordat Jezus werd geboren al geschreven:

Troost, troost mijn volk, zegt jullie God. Spreek Jeruzalem moed in, maak 
haar bekend dat haar slavendienst voorbij is. (Jesaja 40:1, vergelijk 51:3, 12)

Jezus bracht zijn volk de troost die men eeuwenlang uit de Schriften had weten 
te putten (Lucas 2:25; Romeinen 15:4-5) en die uiteindelijk heel de wereld zou 
gaan raken, want het evangelie is voor alle mensen. Alle mensen hebben troost, 
hulp en hoop nodig.

We kunnen de troost van de Heilige Geest dus zien als de ‘bijstand’ van Jezus. 
Jezus staat ons in alles bij door de Geest. De Trooster is de Advocaat van God die 
ons bij onze zoektocht naar recht, vergelding en oordeel helpt. De Geest is zoge-
zegd onze ‘Raadsvrouwe’ in het doolhof van aardse en hemelse rechtswegen. Een 
levensgeschiedenis staat vol met verliezen, linquenda, dat wil zeggen, zaken die we 
als mensen gedurende het leven moeten achterlaten.70 Verliezen overkomen ons, 
worden ons aangedaan, roepen we over onszelf af en zijn in zeker opzicht onaf-
wendbaar. We worden ouder, raken geliefden kwijt en ook wijzelf verliezen onze 
kracht, onze gezondheid, ons leven. Soms zijn verliezen ingrijpend, door plot-
selinge traumatische ervaringen, bijvoorbeeld door een ongeluk of door zinloos 
geweld. Mensen kunnen ook een trauma oplopen door langdurige angst, onder-
drukking en kwelling. Ook dan wordt veel afgenomen en kan het leven bitter en 
rauw zijn. Gemis en verlies kunnen gevoelens van machteloosheid en wanhoop, 
leegte en woede naar boven brengen. Het mentale frame van denken en voelen 
staat dan onder grote druk.

70 H.C. van der Meulen, De pastor als reisgenoot. Pastoraal-theologische gedachten over 
geestelijke begeleiding (Zoetermeer: Boekencentrum, 2004) 221.
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Om verlies te verwerken en druk te laten afnemen is het nodig dat getroffenen 
in staat van rouw en treuren komen.71 De gemeente van Christus is dan bij uitstek 
de plaats voor mensen om te zijn en de steun van de Geest in hun leven te kennen. 
De Geest zucht mee in treurnis en verlies, zegt Paulus, zelfs als mensen niet eens 
meer weten wat zij bidden moeten (Romeinen 8:26). Het gaat dan ook niet over 
prachtige gebeden, maar over wanhoop, radeloosheid en in de letterlijke zin van 
het woord ‘bekreuningen’. De Geest is erin en erbij, als Raadsvrouw van God. En 
dus is Christus erbij (Romeinen 8:34).

In het proces van rouw helpt de Geest mensen om hun verlies te aanvaarden, 
maar niet als machteloos slachtoffer. Men is weliswaar ‘geslacht maar niet versla-
gen’, net als Jezus. Men is geraakt maar niet gevloerd en het is mogelijk om ge-
voelens van wraak, vergelding en oordeel terug in Gods hand te leggen. Door te 
rouwen neemt de ‘verliezer’ zijn verlies in eigen hand, laat het perioden lang door 
zich heengaan om nieuwe zin en eigenwaarde op te bouwen en om het gemis en 
de gebeurtenissen een ‘plek’ in de eigen geschiedenis te geven. Essentieel in dit 
proces is de omkering van de machtsfactor. Wat als verlies en zwakte wordt aan-
gevoeld, kan in veel gevallen een kracht en waarde worden (crisis als kans). Om 
verlies wordt gerouwd, omdat verlies door de rouwende mens naar waarde wordt 
geschat. Als een geliefde wegvalt, ontvalt een schat aan waarden.

Toch is in de leegte waarin wordt getast, de waarde niet helemaal verloren. 
Rouw en tranen brengen waarde terug en dit betekent dat ook een zeker gevoel 
van ‘macht’ terugkomt, ook het vermogen om oordeel en vergelding uit te stellen 
en in de hand van God te leggen. Daar helpt de Geest bij, Gods Raadsvrouw. Dit 
is het werk van de Geest. De Geest geeft kracht en wijsheid en intelligente liefde 
en wijst daarin op Christus, die was ‘geslacht, maar niet verslagen’. De weg van 
troost en rouw loopt langs dit beeld. 

Wat is het belangrijk dat oud en jong vandaag de dag worden geholpen om 
met verlies om te gaan en de gevoelens van zwakte en machteloosheid die daar-
mee samenhangen.72 Juist in dit opzicht kan een gemeente zich laten gelden als 

71 Judith Lewis Herman, Trauma en herstel. De gevolgen van geweld – van mishandeling 
thuis tot politiek geweld (Amsterdam: Wereldbibliotheek, 1993) 243-249.
72 Cf. M.A.Th. van der Kooi-Dijkstra, ‘Geborgenheid en uitzicht – pastoraat bij 
rouw’, in: H.C. van der Meulen (ed.), Liefdevol oog en open oor. Handboek pastoraat in de 
christelijke gemeente (Zoetermeer: Boekencentrum, 20012) 179-205 (p. 189: ‘Het lijkt erop 
dat mensen steeds minder toegerust zijn om moeilijke situaties te verdragen’ – een ‘onver-
mogen om het uit te houden met bittere vragen’).
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een ‘karaktervormende gemeenschap’ (‘community of character’).73 Dit is een ge-
meenschap waarin omgaan met lijden, verlies en rouw alle ruimte krijgt en de bij-
stand van de Geest voor het gebrokene wordt gezocht. Er is aandacht voor zieken 
en stervenden, wezen en weduwen, armen en behoeftigen, gemarginaliseerden en 
rechtelozen. Zij worden in de rijke morele ruimte van de gemeente opgenomen, 
zonder te worden bedolven onder een lading oplossingsgerichte adviezen. Een 
karaktervolle gemeente is een gunnende gemeenschap die oplossingen kan op-
schorten om troost en rouw de ruimte te geven.

Voordat in hoofdstuk 4 de morele ruimte van de schepping aan de orde komt, is 
het zinvol om kort samen te vatten wat tot zover de hoofdgedachte is. We hebben 
geconstateerd dat de ethiek van Christus een morele ruimte beschrijft die gericht 
is op verzoening en vergeving, gemotiveerd vanuit Gods liefderijke komen tot de 
wereld (hst. 3). Christenen worden opgeroepen om binnen deze morele ruimte 
vanuit een verzoend geweten te ‘onderscheiden’ tussen goed en kwaad en zich 
daarin te oefenen (hst. 2). Voor dit onderscheid zijn mensen afhankelijk van elkaar 
en bovenal van God. Wij kiezen daarom niet voor een autonome ethiek, maar 
voor een heteronome (hst. 1). Dit laatste brengt ons terug bij de schepping en bij 
de vraag of mensen op grond van hun natuurlijke vermogens tot algemeen gel-
dende morele afspraken kunnen komen. In het volgende hoofdstuk wordt daar-
toe de morele ruimte van de schepping verkend. Centrale gedachte daarin is het 
 Noachitische verbond.

73 Stanley Hauerwas schreef onder meer A Community of Character: Toward a Constructive 
Christian Social Ethic (Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1981). Zie ook Hau-Zie ook Hau-
erwas, Een robuuste kerk, 105-125, 171-180. Zie ook Bert de Leede, ‘De robuuste kerk van 
Stanley Hauerwas. Tussen “salonfähig” en “wereldvreemd” ligt “dwars”’, Wapenveld 60/3 
(2010) 4-8. Cf. Herman Paul, Bart Wallet, ‘Een alternatieve morele gemeenschap’, Wapen-
veld 58/1 (2008) 19-25, en ‘Christelijke ethiek is geen karakterkwestie’,  Wapenveld 60/5 
(2010) 12-19.
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4.	Morele	ruimte	van	de	schepping

Voor een ethiek van de christelijke gemeente zijn het liefdegebod, de Bergrede en 
het leven van Christus van doorslaggevend belang, maar deze leidende principes 
zijn nooit los te zien van de schepping. Christenen maken deel uit van de schep-
ping en de schepping zelf heeft voluit deel aan Christus (zonder dat Christus zelf 
schepsel is). De schepping is als creatuur op Christus aangelegd, dat wil zeggen, de 
schepping is bedoeld om in Christus haar doel en betekenis te krijgen (Kolossen-
zen 1:16-17). De schepping wacht daar als het ware met verlangen op, zegt Paulus 
(Romeinen 8:19).

Dit wachten is beslist niet zonder reden of zonder hoop. God heeft verlangen 
en hoop in de schepping gelegd en misschien is dit wel een van de meest verras-
sende kanten van de vaak bizarre wereld waarin wij leven. Want God heeft een 
verbond met deze wereld gesloten, een allesomvattende afspraak, om mens en dier 
ondanks alles te blijven zegenen. Hij zal het met deze wereld tot het einde toe 
uithouden.

In zes paragrafen komen achtereenvolgens het Noachitische verbond, Gods 
voorzienigheid, de menselijke denkkracht, de menselijke deugd, het natuurrecht 
en het menselijk tekort aan de orde. Ik wil met deze paragrafen laten zien dat 
mensen, volken en overheden die naar ethische afspraken zoeken (moraal en wet-
geving) op Gods zegen kunnen rekenen, maar dat er ook ‘meer’ nodig is om het 
kwaad (hst. 5) werkelijk het hoofd te kunnen bieden.

4.1	 Het	Noachitische	verbond
Over Gods verbond met mens en dier en ding lezen we niet in een moeilijk pro-
fetisch boek of ergens tussen de regels door in een complex gedicht. Dit verbond 
met de wereld staat in de zogeheten ‘vijf boeken van Mozes’ (de Tora) en wel in 
het allereerste boek, Genesis.

Direct na de prilste menselijke geschiedenis, de schepping en de val van het 
geslacht van Adam (Genesis 1-5), vertelt het boek Genesis de geschiedenis van 
de zondvloed en de redding van Noach en zijn gezin (Genesis 6-9). Deze oerge-
schiedenis wordt als het ware afgesloten en een nieuwe episode wordt geopend. 
God doet dit, omdat de toeleg van het menselijk hart onverbeterlijk slecht was 
geworden. Het verhaal van de zondvloed begint en eindigt met de vermelding 
dat de voortbrengsels van het hart van mensen kwaad is (Genesis 6:5; 8:21). Dit 

Gunnende kerk NW.indd   81 01-10-12   14:33

vrij voor persoonlijk gebruik - niet voor commercieel gebruik



82

‘boze voortbrengsel’ (jetser hara’) overheerst en laat zich niet in het gareel van God 
brengen. Daarom sluit God een verbond met Noach en zijn gezin (Genesis 6:18, 
dit is de eerste keer dat het woord verbond in de Bijbel voorkomt), om hen te 
sparen als de wereld wordt weggespoeld en hen te zegenen als het begin van een 
nieuwe toekomst. Het gezin van Noach was een belofte voor een wereld met 
nieuwe kansen. Deze kansen zijn er onder de zegen en de belofte van God, voor 
alle mensen, zowel Joden als heidenen (zie ook Genesis 12:3).

In dit verband is het zinvol om de inhoud van het Noachitische verbond breed 
te citeren.

Toen zegende God Noach en zijn zonen, hij zei tegen hen: ‘Wees vrucht-
baar en word talrijk en bevolk de aarde [perû ûrebû ûmil’û ’èt-ha’arèts.]. De 
dieren die in het wild leven, de vogels van de hemel, de dieren die op de 
aardbodem rondkruipen en de vissen van de zee zullen ontzag en angst 
voor jullie voelen – ze zijn in jullie macht. Alles wat leeft en beweegt zal 
jullie tot voedsel dienen; dit alles geef ik je, zoals ik je ook de planten 
heb gegeven. Maar vlees waarin nog leven is, waar nog bloed in zit, mag 
je niet eten. En ik zal genoegdoening eisen wanneer jullie eigen bloed, 
waarin je levenskracht schuilt, wordt vergoten; ik eis daarvoor genoeg-
doening van mens en dier. Van iedereen die zijn medemens doodt, eis ik 
genoegdoening. Wie bloed van mensen vergiet, diens bloed wordt door 
mensen vergoten, want God heeft de mens als zijn evenbeeld gemaakt. 
Wees vruchtbaar en word talrijk (perû ûrebû), bevolk de hele aarde.’ Ook zei 
God tegen Noach en zijn zonen: ‘Hierbij sluit ik een verbond [wa’anî hi-
nenî meqîm èt-berîtî] met jullie en met je nakomelingen, en met alle levende 
wezens die bij jullie zijn: vogels, vee en wilde dieren, met alles wat uit 
de ark is gekomen, alle dieren op aarde. Deze belofte doe ik jullie: nooit 
weer zal alles wat leeft door het water van een vloed worden uitgeroeid, 
nooit weer zal er een zondvloed komen om de aarde te vernietigen. En 
dit,’ zei God, ‘zal voor alle komende generaties het teken zijn van het ver-
bond [zôt ‘ôt-habberît] tussen mij en jullie en alle levende wezens bij jullie: 
ik plaats mijn boog in de wolken; die zal het teken zijn van het verbond 
tussen mij en de aarde. Wanneer ik wolken samendrijf boven de aarde en 
in die wolken de boog zichtbaar wordt, zal ik denken aan mijn verbond 
met jullie en met al wat leeft, en nooit weer zal het water aanzwellen tot 
een vloed die alles en iedereen vernietigt. Als ik de boog in de wolken zie 
verschijnen, zal ik denken aan het eeuwigdurende verbond tussen God 
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en al wat op aarde leeft. Dit,’ zei God tegen Noach, ‘is het teken van het 
verbond [zôt ‘ôt-habberît] dat ik met alle levende wezens op aarde gesloten 
heb. (Genesis 9:1-17).

De passage bevat in tekstueel opzicht als het ware twee deuren met elk twee 
scharnieren. De eerste deur betreft de ‘zegen’ die God aan Noach en zijn nage-
slacht en na hem de hele menselijke geschiedenis verbindt. De twee scharnieren 
waarop deze deur van zegen draait, beginnen beide met de woorden ‘wees vrucht-
baar en word talrijk’ (Genesis 9:1, 7, perû ûrebû, een echo van Genesis 1:271). Tussen 
deze scharnieren in lezen we onder welke voorwaarden de groei van de mensheid 
en de zegen die daaraan verbonden is, kan plaatsvinden. De inhoud hiervan omvat 
wat in het jodendom ‘Gods verbond met de heidenen’ wordt genoemd. Joden 
hebben 613 geboden en verboden, heidenen hebben er zeven, die alle ook (maar 
niet uitsluitend) aan Genesis 9:4-6 worden ontleend:2

(1) een verbod afgoden te dienen3

(2) een verbod God te vervloeken4

(3) een verbod te doden5

(4) een verbod met je naaste familieleden te trouwen6

(5) een verbod te roven7

1 Zie Kaiser, Toward an Old Testament Theology, 56-59, 71-72, 80-82.
2 Zie D. Hausdorff, Jom Jom: voor de Joodse jeugd in Nederland (Amsterdam: Ne-
derlands-Israëlitisch Kerkgenootschap, 1989) 4: ‘God heeft aan Noach en zijn kinderen 
7 geboden gegeven en die gelden voor alle mensen’. Cf. George Foot Moore, Judaism in 
the First Centuries of the Christian Era: the Age of the Tannaim, Vol. I (Peabody: Hendrickson, 
1997, 1927) 274-276 (zie ook 339, 453, 462).
3 Ook al staat dit niet uitdrukkelijk in Gen. 9, het verbod is impliciet aanwezig. Mensen 
zijn immers gemaakt naar Gods beeld, niet naar dat van allerlei schrikaanjagende totems 
(Zie Paulus in Rom. 1:23). Die afgoden moeten ze dan ook niet gaan dienen en vereren.
4 Als het ‘beeld Gods’ al zo respectabel is (zie ook Jac. 3:9), hoeveel te meer het 
origineel, namelijk God.
5 Een medemens doden kan niet, want elk mens is naar Gods beeld gemaakt. 
Moord betekent een aanslag op Gods beeld.
6 Incestueuze verhoudingen staan gelijk aan bloedschuld, het ontnemen van het 
leven van een naaste medemens.
7 Beroving betekent iemand zijn levenskansen en toekomst ontnemen, hem of 
haar de dood nabij brengen.
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(6) een verbod dieren te mishandelen8

(7) een gebod recht te spreken9

De zeven regels zijn bedoeld voor heel het nageslacht van Noach, dat wil zeg-
gen, alle Joden (en die hebben er nog 606 bij10) en alle heidenen (de volken, de 
gôyîm). De heidenen hebben dus eigenlijk ook een Tora van God gekregen en zijn 
dus ook door God geroepen om zijn volk te zijn.11 Niet om Israël te vervangen, 
maar om door het houden van deze geboden een goede ‘bijwoner’ in Israël te 
zijn. Vreemdelingen die in Israël een onderkomen zochten, hadden zich aan deze 
regels te houden. Zo was het Joodse vreemdelingenrecht. Zelfs op het eerste ker-
kelijke concilie, zo’n kleine twintig jaar na het ontstaan van de eerste christelijke 
gemeente, werd nog altijd rekening gehouden met het Noachitisch verbond van 
God met de heidenen. Heidenen die zich tot Christus bekeerden en deel gingen 
uitmaken van Gods volk, hoefden zich niet te laten besnijden en de Joodse wetten 
in al hun reguleringen te houden. Wel werd van hen gevraagd om zich niet in te 
laten met afgoderij, hoererij, het verstikte en bloed (Handelingen 15:20).

We zien in het Noachitisch verbond en in de afspraak op het eerste christelijke 
concilie dezelfde contouren van ethische aandacht naar voren komen. Het gaat 
feitelijk om drie gebieden van aandacht, drie velden van waarden, met een vierde 
veld om de andere drie veilig te stellen: God, de medemens, het dierenrijk en de 
overheid.

Allereerst: God en de afgoden. Heidenen worden niet verplicht om de HEER 
te dienen, want er is vrijheid van geloof en niemand kan intreden in het gewe-
ten van een ander. Wel horen heidenen God niet te vervloeken en hun altijd 
aanwezige neiging tot afgoderij, met het bijkomende zaaien van angst en religi-

8 Het is toegestaan om vlees te eten, niet om dieren slecht te behandelen, met hun ‘bloed’ 
geen rekening te houden en dierenbloed dus niet als beschermwaardig te beschouwen.
9 Tot 3x toe staat er ‘(genoegdoening) eisen’, dus moeten er rechters en overheden ko-
men om dit te regelen. Maarten Luther verwijst naar de Noachitische geboden als de bron 
van volkenrecht, zie C.F. Keil, F. Delitzsch, Commentary on the Old Testament, Vol. 1 (Grand 
Rapids: Eerdmans, 1981, orig. German 1875) 153: ‘Hic igitur fons est, ex quo manat totum 
jus civile et jus gentium.’
10 De vele specificaties dienen als ‘haag rond de Tora’, Pirke Avoth 1:1, bedoeld ‘om 
overtreding van de eigenlijke regels van de Tora te voorkomen’, Van Boxel, De wijsheid van 
de vaderen, 22.
11 Zie vooral Friedrich-Wilhelm Marquardt, De gebroken hemel. De misère van de theologie en 
de hoop op God [Coen Wessel, ed.] (Zoetermeer: Meinema, 1988) 114-124.
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euze onderdrukking, uit alle macht zien te beteugelen. Volgens Paulus heeft iedere 
heiden vanaf zijn geboorte deze innerlijke notie van onderscheid meegekregen. 
Gods ‘eeuwige kracht en goddelijkheid wordt uit zijn werken met het verstand 
doorzien’ (Romeinen 1:20). Daarom hebben heidenen ‘geen verontschuldiging’ 
(ze zijn anapologètous) als zij in de afgoderij blijven hangen en de ware God ver-
vloeken. Ieder mens wordt zogezegd geboren met een zekere Godskennis die 
hem inzicht geeft in het verschil tussen afgoderij, fabeltjes en ware kennis (notitia 
Dei insita/innata). Bekende Griekse filosofen zoals Plato of Socrates werden door 
christelijke apologeten daarom ook wel beschouwd als christenen ‘avant la lettre’.12

In de tweede plaats: de mens en zijn medemens. Van heidenen, ook al kennen 
zij God niet, mag worden verwacht dat zij weet hebben van de waarde van het 
leven en dat zij daarom het leven willen beschermen. Moord, roof en incest moe-
ten daarom worden geweerd en bestraft. Dat ook het verbod op incest expliciet 
wordt genoemd, hoeft niet te verbazen. Deze praktijk kwam (en komt nog altijd) 
veel voor en kon in de huiselijke sfeer waar volwassen mannen een zeker aanzien 
hadden, gemakkelijk tot een onderdrukkende gewoonte worden. Van heidenen 
kan natuurlijk niet worden verwacht dat zij begrijpen dat deze regels worden 
afgeleid van het feit dat alle mensen zijn gemaakt naar Gods beeld. Die gelijkheid 
is de meeste heidenen onbekend. Maar dit neemt niet weg dat het onderliggende 
principe van menselijke waarde de basis vormt voor ethische leefregels van inter-
menselijk verkeer en respect.

In de derde plaats: dier en milieu. Als het Noachitisch verbod zegt dat alles 
wat beweegt, gegeten mag worden, behalve ‘vlees waarin nog leven is, waar nog 
bloed in zit’ (NBG: ‘vlees met zijn ziel, zijn bloed’), dan is duidelijk dat de diepere 
waarde achter dit verbod heeft te maken met respect voor dierenleven. Bloed ver-
wijst naar leven, eerbied voor leven. Waar mensen respectloos met dieren omgaan, 
geven zij niet om een beetje meer of minder zorg voor dieren. God vraagt van alle 
mensen om met verstand en eerbied om te gaan met alle levende wezens die over 
het rond van de aarde lopen, kruipen, zwemmen of vliegen. Het is ontroerend om 
te lezen dat God niet alleen met mensen een verbond sloot, maar met alle levende 
wezens: ‘vogels, vee en wilde dieren, met alles wat uit de ark is gekomen, alle die-
ren op aarde’. Zowel reine als onreine dieren mochten met Noach mee de ark in 
(Genesis 7:8). Zelfs onreine dieren mochten dus deel uit blijven maken van Gods 
toekomst met de wereld. Gods verbond van de regenboog betrof en betreft nog 
altijd heel het aardrijk, elke plaats waar mens of dier een biotoop vindt, waar ook 

12 Zie bijv. Justinus de Martelaar, Apologia II 10,5-8.
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maar bomen, planten, zand, water en rotsen zijn. Kortom: overal waar de regen-
boog kan komen. De regenboog omvat ons hele milieu.

In de vierde plaats: overheid en recht. Van de zeven Noachitische regels voor 
alle mensen, over alle tijden en op alle plaatsen, is de laatste positief geformuleerd. 
De eerste zes zijn verboden (‘je zult niet’), de zevende en laatste is een gebod (‘je 
zult’). Er moet worden rechtgesproken. Als men zich niet houdt aan de andere zes 
verboden, moeten er rechters zijn om dit te constateren en maatregelen te nemen, 
bijvoorbeeld bij zinloos geweld naar mensen of naar dieren. Het feit dat deze regel 
positief is gesteld, laat zien hoezeer Gods zorg, geduld en voorzienigheid hierop 
gericht zijn. Daarom ziet Paulus in principe een positieve rol weggelegd voor de 
overheden. De overheid is een ‘instelling Gods’, die ‘in dienst van God’ staat om 
als ‘toornende wreekster’ het kwaad te bestraffen (Romeinen 13:2, 4).13 Daarom 
roept de Schrift op om overheden te gehoorzamen14 en om voor alle hoogge-
plaatsten te bidden (I Timoteüs 2:1-2).15

Duidelijk is dat het Noachitische verbond uit restrictieve geboden bestaat, be-
doeld tot beteugeling en indamming van verkeerd gedrag en verkeerde intenties. 
De inborst van mensen is immers onbetrouwbaar (Genesis 8:2116). Het verbond 
van de regenboog schenkt inzicht en genade om kwade neigingen te beteugelen 
en zo nodig aan banden te leggen. Daarom geven de zeven regels een harde on-
dergrens aan, een absoluut minimum, in de zin van ‘dit is wel het minste dat van 
ieder mens op de wereld verwacht mag worden’.

Alle leven is beschermwaardig. Mens en milieu zijn kostbaar in Gods ogen. 
Daarom wordt van mensen actie verwacht om het leven toekomst en veiligheid te 
garanderen. De regenboog als symbool heeft de betekenis van grendelfunctie. Het 
verbond van de regenboog grendelt een gebied af, of beter, schermt een gebied af 
waarbij mensen zich in acht moeten nemen en voegt er de opdracht bij om ieder 
die dit niet doet te bestraffen. We worden opgeroepen om in te grijpen als het no-

13 Jakob van Bruggen legt in zijn commentaar verband tussen Genesis 9 en Romei-
nen 13, zie Van Bruggen, Romeinen: christenen tussen stad en synagoge, 197. Cf. Gerard den 
Hertog, ‘De ware revolutie. Barths interpretatie van Romeinen 13,1-7’, Kontekstueel 22/3 
(2009) 14-16.
14 Zie naast Rom. 13:1-7 ook Tit. 3:1 en I Pet. 2:13-14.
15 Ook in de misjna wordt opgeroepen om te bidden voor de overheid: ‘Bid steeds 
voor het welzijn van de regering, want indien er geen vrees voor haar was, had ieder zijn 
naaste al levend verslonden’ (Pirke Avot 3:2a), Van Boxel, Avot, 66.
16 Gen. 8:21, ‘de gedachtespinsels van het hart van de mens zijn immers slecht [jetser 
hara’], van zijn jeugd af ’ (NBV).
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dig is en niet weg te kijken van het kwaad. De woorden van Jesaja gelden alle men-
sen, volken en culturen: ‘houdt de geweldenaar in toom!’ (Jesaja 1:17, NBG’51).

We gaan nu naar de tweede tekstuele ‘deur met twee scharnieren’ in Genesis 9. 
Het tweede deel begint met de woorden: ‘Hierbij sluit ik een verbond’. De twee 
scharnieren daaronder worden gevormd door de herhaling van de woorden ‘dit 
is het teken van het verbond’ (Genesis 9:12, 19, zôt ‘ôt-habberît). Tussen deze twee 
scharnieren in staat geschreven wat Gods deel van de afspraak inhoudt. Als God de 
regenboog ziet, denkt hij aan zijn eeuwige verbond om de wereld niet meer door 
een watervloed te verwoesten. Dit betekent niet dat God niet meer zal worden 
bedroefd, gekwetst of getergd. Mensen zullen ook in de eeuwen na Noach van 
Gods weg afwijken, ongehoorzaam en weerspannig zijn. Wel belooft God om te 
wachten met ingrijpen tot de wereld in zulke grote problemen is geraakt, dat Gods 
tijd is gekomen om de definitieve ‘oogst’ van de wereld in te zetten. Zijn geduld 
prevaleert boven de urgentie om de wereld het definitieve oordeel aan te zeggen. 

God wacht ook omwille van het evangelie (II Petrus 3:9). Het evangelie heeft 
tijd nodig om op mens en omgeving in te werken en daarom lijken de resultaten 
wel eens teleurstellend te zijn. Jezus vergelijkt het evangelie met een zaad dat niet 
altijd in goede aarde terecht komt of met een akker met goede en verkeerde plant-
jes. De resultaten van het evangelie zijn ook te vergelijken met de langzame groei 
van een mosterdzaad of met het binnenhalen van een sleepnet gevuld met goede 
en ondeugdelijke inhoud (Matteüs 13:3-8, 24-33, 44-48). Jezus wilde met dit type 
gelijkenis vragen en teleurstellingen over het effect van het evangelie adresseren. 
Een dringende vraag was bijvoorbeeld of het zaad van het evangelie eigenlijk wel 
deugde (‘Heer, hebt gij niet goed zaad in uw akker gezaaid?’, Matteüs 13:27). Niet 
alles wat het evangelie losmaakte leek voor mensen onaanvechtbaar positief te zijn.17

God is geduldig en het evangelie heeft tijd nodig. Het evangelie en het ver-
bond van de regenboog horen onlosmakelijk bij elkaar.

4.2	 Onder	de	regenboog
Het teken van de regenboog is dus in de eerste plaats een verwijzing naar Gods 
geduld en verdraagzaamheid, het uitstellen en opschorten van het eindoordeel. 
God is ‘lankmoedig’ (Hebr. ‘èrèk ‘appayîm, letterlijk: ‘lange neusgaten’18). In afge-

17 Joachim Jeremias, Die Gleichnisse Jesu (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 19626) 79-
84, 148, 152.
18 Zie Exodus 34:6. ‘lange neusgaten’ wil zeggen dat het duurt voordat de toorn 
naar buiten komt.
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leide zin kan dit geduld ook worden uitgelegd als een uiting van trouw en zelfs 
als een daad van voorzienigheid, want de Schrift is er duidelijk over dat ondanks 
al het onzekere, dubbele en kwade in de wereld, God zijn hand nog altijd op deze 
wereld heeft en zoveel goeds daarin schenkt. Christus roept daarom op om niet 
bezorgd te zijn tegen de dag van morgen, maar erop te vertrouwen dat God net 
zo voor mensen zorgt als hij voor de vogels en de bloemen zorgt (Matteüs 6:26, 
28). De schepping leert mensen een les in zorgeloosheid. Daarom trekken men-
sen graag naar de bergen, de bossen of de zee, omdat de aanraking met de natuur 
ontspannend en verkwikkend is. De schepping is als een verkondiging zonder 
woorden die alle mensen intuïtief verstaan (Psalm 19:2-5).

Ook Paulus rekent voluit met de voorzienigheid van God (providentia Dei) en 
laat deze helder in de verkondiging van het evangelie naar voren komen.

Hij heeft in het verleden alle volken hun eigen weg laten gaan, maar heeft 
toch blijk gegeven van zijn goedheid: vanuit de hemel heeft hij u regen ge-
schonken en vruchtbare seizoenen, hij heeft u overvloedig te eten gegeven 
en u zodoende vreugde gebracht. (NBV, Handelingen 14:16-17)

Uit één mens heeft hij de hele mensheid gemaakt, die hij over de hele aarde 
heeft verspreid; voor elk volk heeft hij een tijdperk vastgesteld en hij heeft 
de grenzen van hun woongebied bepaald. Het was Gods bedoeling dat ze 
hem zouden zoeken en hem al tastend zouden kunnen vinden, aangezien 
hij van niemand van ons ver weg is. Want in hem leven wij, bewegen wij en 
zijn wij. (NBV, Handelingen 17:26-28)

Schepping en voorzienigheid horen voor Paulus bij de verkondiging van het evan-
gelie. Mensen moeten weten dat zij met een bedoeling door God zijn geschapen 
en dat God hen blijft omringen en opwachten. Paulus formuleert de diepere zin 
van het leven kernachtig en mooi: ‘Het was Gods bedoeling dat ze hem zouden 
zoeken en hem al tastend zouden kunnen vinden, aangezien hij van niemand van 
ons ver weg is.’ God is dichtbij, beweert Paulus en we zouden hem bijna al tastend 
kunnen vinden, want hij zorgt voor de schepping en geeft om de mens.

De schepping, met mens en dier en plant en ding, wordt nog altijd door God 
gewenst en gedragen. We kunnen dit ‘dragen’ niet anders zien dan als een myste-
rie, waarbij Christus direct betrokken is. De Zoon van God ‘schraagt de schep-
ping met zijn machtig woord’ (NBV, Hebreeën 1:3). Binnen dit dragen past ook 
dat God toelaat dat de schepping wordt uitgedaagd, aangevochten en zelfs zwaar 
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beproefd. Dit geldt ook voor het volk Israël. Gods wegen met mens, dier en volk 
gaan onze gedachten ver te boven, maar ook als God straf en oordeel brengt of 
toelaat, blijft hij trouw aan zijn afspraken en plannen.19

God laat niet los wat zijn hand begon, ook niet in de heftigste crisis van het 
moment. Het is daarom boeiend en troostrijk dat juist de regenboog als symbool 
terugkeert in het boek Openbaring, nota bene het laatste boek van de Bijbel. De 
regenboog wordt in het eerste boek geïntroduceerd (Genesis) en komt alleen nog 
voor in het openingsvisioen van de profeet Ezechiël (Ezechiël 1:28) en in het laat-
ste Bijbelboek. Dit geeft aan dat de regenboog alle tijden omspant. De regenboog 
als symbool omsluit als het ware de gang van Gods heilsgeschiedenis van begin 
tot eind en drukt uit dat Gods goedheid hoe dan ook niet van de wereld wijkt.20

Degene die daar zat had een uiterlijk als van jaspis en sarder, en rond de 
troon was een regenboog [Gr. iris] die eruitzag als smaragd. (NBV, Open-
baring 4: 321)

Ik zag een andere machtige engel uit de hemel neerdalen. Een wolk om-
hulde hem en de regenboog [Gr. iris] was om zijn hoofd. Zijn gezicht was 
als de zon en zijn benen waren als zuilen van vuur. Hij hield een kleine 
boekrol geopend in zijn hand. Hij zette zijn rechtervoet op de zee en zijn 
linkervoet op het land. (NBV, Openbaring 10:1-2)

Wat kan de regenboog om Gods troon en rond het hoofd van de engel hier an-
ders betekenen dan dat God zich bij alle rampen die de wereld treffen nog altijd 
bewust is van zijn afspraak met de aarde? Die afspraak geeft hij niet op, die doet 
hij gestand. De engel staat niet voor niets met zijn ene been op de zee en met 
zijn andere op het land. Gods trouw geldt de zee en ook het land, net als de lucht 
die we inademen en het rivierwater dat we drinken. De schepping is de wijze 
waarop God duizenden jaren lang de volken en Israël van eerste levensbehoeften 
heeft voorzien. Dit wil niet zeggen dat er nooit tekorten en noden waren. De 

19 Zie Henk Bakker, Jan Hoek, ‘Zoeken naar zingeving: een systematisch-theologi-
sche benadering’, in: Pieter Boersema, Stefan Paas (eds.), Onder spanning: een veelzijdige kijk 
op veranderingen in kerk en samenleving (Kampen: Kok, 2011) 209-237.
20 Zie Karl Heinrich Rengstorf, ‘iris’ in: Gerhard Kittel (ed.), Theological Dictionary 
of the New Testament, Vol. 3 (Grand Rapids: Eerdmans, 1965) 339-342.
21 Zie de overeenkomsten tussen Openbaring 4 en Ezechiël 1:4-10, 13, 18, 22, 26-28.
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geschiedenis laat zien dat er aan de lopende band rampen en crises zijn geweest. 
Maar die nemen niet weg dat de aarde nog altijd vol is van leven, natuur, creatuur 
en schoonheid.

Overigens, niet ondenkbaar is dat de duif die bij Jezus’ doop op hem neer-
daalde door omstanders met de geschiedenis van Noach werd geassocieerd. Bij 
de doop van Jezus daalde de Heilige Geest ‘in de zichtbare vorm van een duif ’ 
op hem neer (Lucas 3:22).22 De enige andere keer dat in de Schrift een duif over 
water vloog, was nadat de zondvloed was bedaard. Zowel de zondvloed als de Jor-
daan verwijzen in geestelijke zin naar de chaosmachten en de dood, van waaruit 
Noach en Jezus levend naar boven kwamen.23 In die zin kan de doop van Jezus, 
net als Noachs redding uit het water, worden gezien als het begin van een nieuwe 
tijd van hoop en heil. Daarbij breekt Christus al het goede in de huidige wereld 
niet af, maar wordt het goede juist dieper verlost en tot een hoger plan gebracht.

Dit brengt ons op essentieel terrein voor de ethiek, want als we denken aan het 
Noachitische verbond, dan denken we aan Gods bemoeienis met de schepping, 
zoals de mens, de overheid en het menselijk geweten. Met deze drie thema’s hou-
den we ons in de komende drie paragrafen bezig, samengebracht onder de kopjes 
‘menselijke denkkracht’, ‘natuurrecht’ en ‘deugd’. 

4.3	 Menselijke	denkkracht
Bij de notie ‘menselijke zegen’ dienen we sterk rekening te houden met de grote 
waarde die God verbindt aan de kracht van de menselijke rede, het verstand. 
Natuurlijk heeft de rede op zich veel ambivalents, omdat ze vanaf de tijd van de 
Verlichting in Europa de algemene kritische factor voor wetenschappelijkheid is 
geworden, ook naar godsdienstigheid toe, in het bijzonder naar het christendom 
toe. Dit heeft geleid tot een rationalisme dat zich door niets meer laat gezeggen, 
dan alleen door wat proefondervindelijk aantoonbaar is (empirische bewijsvoe-
ring) of wiskundig evident (zoals 3x3=9). God en diverse andere aannames van 
het christendom zijn in deze twee categorieën niet onder te brengen. God is geen 
rekensom en ook geen bewijsbare hypothese. Desalniettemin heeft het gezonde 

22 Gr. kai katabènai to pneuma to hagion somatikoi eidei hos peristeran ep’ auton (Luc. 3:22). De 
NBG’51 en HSV vertalen ‘in lichamelijke gedaante als een duif ’. Nadruk ligt hier op de 
zichtbaarheid (cf. ‘sichtber’, Nije Fryske Bibeloersetting), vandaar ‘in de zichtbare vorm 
van een duif ’.
23 De doop en de redding van Noach door de zondvloed heen worden in I Pet. 
3:19-21 direct met elkaar in verband gebracht. Cf. I. Howard Marshall, The Gospel of Luke. 
A Commentary on the Greek Text (NIGTC; Grand Rapids: Eerdmans, 1978) 153-154.
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verstand de wereld veel goeds en schoons opgeleverd. Om die waarheid kunnen 
we niet heen, terwijl ons ook van het hart moet dat de menselijke rede veel kwa-
lijks heeft gebracht. Menselijke denkkracht kan twee kanten uit.

Denkkracht kan mensen op het spoor van God brengen, maar ook in de te-
gengestelde richting. Maar liefst 44% van de ongeveer 6000 Nederlandse hoog-
leraren noemt zichzelf in 2011 overtuigd atheïst.24 Toch valt niet te ontkennen 
dat op bijna alle terreinen waarop wetenschappelijk onderzoek wordt verricht, 
vooruitgang wordt geboekt die tot zegen is van de mensheid of anderszins tot 
groot voordeel strekt. De medische wetenschap, de technische wetenschap, diverse 
menswetenschappen en zoveel andere wetenschappen zijn in een stroomversnel-
ling gekomen.25 De inzichten die dit oplevert, kunnen de ethische wetenschap 
niet ongemoeid laten, maar ook omgekeerd. Nog maar 4% van de werkelijkheid is 
in wetenschappelijke zin doorvorst en in kaart gebracht. Dat wil zeggen: over 96% 
van de werkelijkheid, van de kleinste deeltjes tot de onmetelijke ruimte, weten 
we nagenoeg niets.26 Deze feiten zeggen niet alleen iets over het menselijk denk-
vermogen binnen de totaalwerkelijkheid van existentie, wetenschap en beleven, 
maar ook over de plaats van menselijke ethiek. In wetenschappelijk opzicht is het 
wonder nog altijd een mogelijkheid.

Mensen maken deel uit van een wereld die de aarde overstijgt. De werkelijk-
heid omvat ons en niet andersom. De waarheid over ons leven is groter dan de 
som van de delen die wij tot nu toe hebben kunnen waarnemen. Onze wereld 
van formules is maar 1/25e deel van wat de wereld tot zover is gebleken en is 
misschien ook niet helemaal het instrument waarmee de totale werkelijkheid kan 
worden opgemeten. Ons passen in elk geval voorzichtige woorden over onszelf en 

24 44% van de Nederlandse hoogleraren noemt zich atheïst, tegenover maar 14% 
onder het gewone Nederlandse volk. 5% van de hoogleraren is ietsist, tegenover 36% van 
de rest van de bevolking. 24% van de bevolking noemt zich theïst, terwijl maar 17% van 
de hoogleraren zich daar laat indelen. 66% van de hoogleraren geeft overigens aan een 
theïstische, overwegend christelijke opvoeding te hebben genoten. Het verschil tussen 
hoogleraren en de doorsnee Nederlandse bevolking is groot, zie Martine van Veelen (ed.), 
Geloof in de wetenschap. Bekende hoogleraren over God, wetenschap en hun levensbeschouwing 
(Amsterdam: Buijten & Schipperheijn Motief, 2011).
25 Cf. Albert W. Musschenga, Wim J. van der Steen (eds.), Reasoning in Ethics and 
Law: the Role of Theory, Principles and Facts (Avebury Series in Philosophy; Aldershot: Ash-
gate, 1999).
26 Zie Martine van Veelen (ed.), Geloof in de wetenschap. Bekende hoogleraren over God, weten-
schap en hun levensbeschouwing (Amsterdam: Buijten & Schipperheijn Motief, 2011) 7, 21.
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geen stoere – woorden van terughoudendheid en openheid, niet van narcisme en 
kosmisch imperialisme. 

We zijn minder groot dan we denken. Louter wetenschappelijk bezien bete-
kent de aarde in het geheel van de kosmos niets. Ook een mensenleven dat in het 
ontzagwekkende uitdijende gewelf van het universum ongeveer tachtig jaar, vijf-
enzeventig kilo zwaar en 1,80 meter hoog, luttel mens zit te zijn, lijkt in het geheel 
niets te betekenen, laat staan dat God zich daarmee zou bemoeien. Toch is dit juist 
het geheim van leven en bewustzijn en ook de wetenschap kan niet anders dan 
deze mogelijkheid openhouden.

Het menselijk denkvermogen is beslist tot grote prestaties in staat en deelt zon-
der meer in de zegen en de voorzienigheid van God. Het Noachitische verbond 
stelt dat alle mensen naar Gods beeld geschapen zijn (Genesis 9:6) en we kunnen 
ons voorstellen dat deze kwalificatie mede te maken heeft met de vermogens van 
de menselijke denkkracht.27 Hoe weergaloos vrij en weerbaar de menselijke geest 
is, laat het volgende gedicht van William Ernest Henley zien (1849-1903). Nelson 
Mandela had er tijdens zijn gevangenschap veel steun aan. Een en ander van deze 
mentale kracht is ook gebleken tijdens de Arabische lente in het voorjaar van 2011.

‘Invictus’28

Vanuit de nacht die mij bedekt,
een diep zwart gat van noord tot zuid,
dank ik de goden, wie zij zijn,
voor mijn niet te nemen huid

In felle klauwen van ‘t moment
was ik niet luid of weggedoken,
terwijl de knuppel op mij viel,
mijn hoofd bebloed, maar ongebogen

27 Cf. Brinkman, Het drama van de menselijke vrijheid, 63-81, 287-289.
28 De Nederlandse vertaling is van mijn hand. De Engelse versie leest: Invictus. Out 
of the night that covers me, Black as the pit from pole to pole, I thank whatever gods may 
be, For my unconquerable soul. In the fell clutch of circumstance, I have not winced nor 
cried aloud. Under the bludgeonings of chance, My head is bloody, but unbowed. Beyond 
this place of wrath and tears, Looms but the Horror of the shade, And yet the menace of 
the years, Finds, and shall find me, unafraid. It matters not how strait the gate, How charged 
with punishments the scroll. I am the master of my fate: I am the captain of my soul.

Gunnende kerk NW.indd   92 01-10-12   14:33

vrij voor persoonlijk gebruik - niet voor commercieel gebruik



93

Na deze plaats, zo boos en zeer,
doemt schrik, een verre schaduw lang,
doch als de dood mij sluipend vindt,
vindt hij mij, zeker, maar niet bang

Het maakt niet uit hoe nauw de poort,
of hoe het oordeel leest,
ik ben de meester van mijn lot,
ik ben de stuurman van mijn geest

De vrije menselijke denkkracht is nagenoeg onbedwingbaar. Denken laat zich 
niet licht beteugelen, evenmin als de innerlijke drang van mensen naar vrijheid 
en geluk. Diep in het menselijk bewustzijn brandt een niet te stillen verlangen, 
een levensvlam, een oerverlangen dat onuitblusbaar lijkt te zijn. Ieder mens heeft 
een onverwoestbare levenskern die maakt dat hij meestal niet opgeeft om vrij te 
willen zijn en te willen leven. Deze stelt hem in staat om zelfs in de meest be-
narde omstandigheden te zeggen dat hij leeft en niet opgeeft: ‘doch ist der Vogel 
in meiner Brust nicht gestorben’.29 Bruisende innerlijke levenskracht houdt hem 
op de been. ‘Something inside so strong.’30

Menselijke denkkracht is uitzonderlijk krachtig en springt er als levenskwa-
liteit in het ondermaanse uit. In de Schrift is dit zeker het geval, want niet het 
gevoelsleven, maar het gedachteleven is de meest kenmerkende binnenkant 
van de mens als hij voor God staat (coram Deo).31 De mens overdenkt zijn weg, 

29 Hermann Hesse, Siddharta. Eine indische Dichtung (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 
1994, erste Buchausgabe 1922) 80, en 81: ‘hast den Vogel in deiner Brust singen hören und 
bist ihm gefolgt’.
30 Dit lied is van Labi Siffre: The higher you build your barriers, the taller I become. 
The farther you take my rights away, the faster I will run. You can deny me, you can decide 
to turn your face away. No matter, ’cause there’s something inside so strong. I know that I 
can make it. Tho’ you’re doing me wrong, so wrong, you thought that my pride was gone. 
Oh no, something inside so strong. Oh oh, something inside so strong.
31 Zie Hans Walter Wolff, Anthropologie des Alten Testaments (München: Chr. Kaiser Verlag, 
19844) 77-84. In het Oude Testament wordt ‘verstand’ geplaatst bij de notie ‘hart’. Het begrip 
‘hart’ is te zien als de belangrijkste Oudtestamentische antropologische aanduiding, en heeft 
een overwegend rationele structuur: ‘Es ist dem falschen Eindruck zu wehren, als sei der bibli-
sche Mensch mehr vom Gefühl als von der Vernunft bestimmt’ (p. 78). ‘Herz (…) Alles umfaßt 
es, was wir Kopf und Hirn zusprechen: Erkenntnisvermögen, Vernunft, Verstehen, Einsicht, 
Bewußtsein, Gedächtnis, Wissen, Nachdenken, Urteilen, Orientierung, Verstand’ (p. 84).
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overlegt bij zichzelf en zoekt voortdurend naar informatie in zijn geheugen, 
in zijn herinnering en in de zintuiglijke verbinding met zijn omgeving. Het 
gedachteleven ordent en oordeelt de stroom aan informatie die binnenkomt 
en stuurt op deze wijze ook de wil aan. Tegelijk is de mens niet in zijn eigen 
gedachten en herinneringen opgesloten. In zijn gedachteleven ervaart hij ook 
vrijheid, creativiteit en verbeeldingskracht.32 Dit komt natuurlijk niet tot stand 
zonder gevoelens, maar in dit alles prevaleert toch het maken van verstandige 
en verantwoorde keuzes. Dit wil niet zeggen dat mensen altijd verantwoord 
leven. Helaas niet. Maar grote en kleine onvoorzichtigheden daargelaten leven 
de meeste westerse mensen 90% van de dag in een keurig doordacht en ratio-
neel gareel.

De vraag die nu aan de orde is, raakt het zogeheten natuurrecht. Waar zit het 
algemeen menselijke denken en oordelen op het spoor van Gods zegen en waar 
niet? Deze vraagstelling is ook van belang voor algemene wetgeving en vooral 
voor christelijke politiek.

4.4	 Natuurrecht
De behoefte aan mentale ordening van het leven bestaat niet alleen naar binnen 
toe, in de mens zelf (het geweten), maar ook naar buiten toe, in de omgang tussen 
mensen en in de samenleving als geheel (wetgeving). Evenwel, de vraag hierbij is 
of er staat kan worden gemaakt op zoiets als een natuurrecht of niet en hoe dit 
recht in de ethiek kan worden gesitueerd. De notie ‘recht’ maakt ook deel uit van 
ethiek, omdat de rechtsorde erop gericht is om het moreel goede te bevorderen 
en te beveiligen.33 Recht normeert de intermenselijke relatie en ethiek verankert 
dit recht in de zedelijkheid van het menselijk bewustzijn.

Met natuurrecht wordt een positief recht bedoeld, dat wil zeggen een funda-
menteel recht dat wordt ontleend aan de individuele mens zelf en wordt terug-
gevoerd op de objectieve waarde van een universeel geldende humaniteit. Deze 
rechten en plichten hebben geldigheid, omdat zij alle mensen voor een innerlijk 
‘moeten’ of liever een innerlijk ‘behoren’ (het Duitse ‘sollen’) stellen. Tussen ‘moe-
ten’ en ‘behoren’ zit een klein maar belangrijk verschil. In het ‘behoren’ ligt een 
keuze, waarbij het geweten zelf aangeeft of bepaalde handelingen behoorlijk zijn  
 

32 Pannenberg, Anthropologie, 365-372.
33 Zie Carlos Gits, Jan Baron Delva, Het natuurrecht: werkelijkheid of mythe? Wijsgerige, cul-
tuurhistorische en juridische overwegingen betreffende het recht (Gent: Mys & Breesch, 2000) 16.
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of niet. Natuurrecht gaat vooral over het juridisch ordenen van deze intermense-
lijke behoorlijkheid of betamelijkheid.34

De Romeinse redenaar en filosoof Cicero schreef in de eerste eeuw voor 
Christus dat een wet eigenlijk niet wordt geschreven maar geboren.35 Daarmee 
bedoelde hij aan te geven dat voorgeschreven wetten ten diepste moeten steunen 
op de rechtsorde die mensen samen in de maatschappelijke omgang met elkaar 
ontdekken. Mensen zijn zich altijd bewust van ‘recht’ en die rechtsorde doet zich 
aan het bewustzijn voor doordat mensen elkaar als mensen ontmoeten en deze 
wederzijdse tussenmenselijkheid met omgangsregels bevestigen. Deze intermen-
selijke bevestiging is daarom essentieel voor het natuurrecht.

We bedoelen daarmee dat in de ontmoeting tussen mensen onbewust veel aan 
existentieel recht gebeurt.36 In de eerste plaats wordt de ene mens in de andere 
met zijn eigen eindigheid en openheid geconfronteerd. Want in die ander, die zo 
anders is dan ik en tegelijk zich net zo verwezenlijkt (en voltrekt) als ik, weet ik 
mezelf in de ruimte die ik inneem door die ander beperkt maar ook uitgenodigd 
om boven mijzelf uit te komen en de ander interessant te vinden. In de beperking 
en zelfoverstijging gebeurt iets moois, omdat beide individuen, die zich alleen van 
zichzelf bewust zijn, gemeenschappelijke grond vinden om hun eigen mens-zijn 
te verlengen in het overgaan op die ander. Dit noemen we ontmoeting of ‘inter-
subjectiviteit’. In de (veelal intuïtieve) erkenning van intermenselijke subjectiviteit 
ontstaat onderling respect.

Intermenselijk respect ontstaat dus niet zomaar. Daarvoor is nodig dat mensen 
hun begrensdheid leren inzien en bereid zijn om het anders zijn van de medemens 
(de ‘alteriteit’) te verkennen. In de tweede plaats zal men op grond van de ontstane 
intermenselijke ruimte willen komen tot afspraken over eigenheid, samenwerking, 
ordening en rechtsorde.37 Dit intermenselijk respect en uitstijgen boven zichzelf is 

34 Gits, Delva, Het natuurrecht, 14, 42, 88-89, 136-137.
35 ‘Non scripta sed nata lex’, Cicero (106-43 v.C), Oratio pro Milone IV,10. Cf. Gits, 
Delva, Het natuurrecht, 104, 158.
36 Zie ook Waaijman, Spiritualiteit, 532-543, vooral 541-542: ‘In die stijl dient zich echter te-
vens de vreemdheid van de ander aan. Want de subjectiviteit van de ander is een eigenmach-
tig centrum, zoals ik (…) Het ik ervaart dat een alter ego “daar” zo iets voltrekt als ik “hier”. 
Zoals ik hier ben – lichamelijk intentioneel, mijzelf herinnerend, mijzelf verwachtend en-
zovoort – zo is de ander daar (…) De intersubjectiviteit heeft niet slechts tot gevolg, dat de 
oorspronkelijke vreemdheid van de ander wordt ervaren, zij bergt ook de wij-ervaring in 
zich, waarin de wereld intersubjectief wordt ervaren: als werkelijkheid voor allen’.
37 Gits, Delva, Het natuurrecht, 53-55. Zie ook Verbrugge, Tijd van onbehagen, 109, 126.
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te zien als een ware vorm van transcendentie, omdat er in de ontmoeting sprake 
is van het creëren van ‘tussenruimte’ (inter-esse), die boven de zelfervaring uitgaat. 
Mensen blijven dan niet alleen bij zichzelf stilstaan, met ‘hoe heb ik het?’, maar 
gaan zich ook afvragen hoe anderen zichzelf ervaren.

Bij deze rechtsorde neemt een mens niet alleen zichzelf als einddoel van 
bestaan, maar erkent hij dat een ander mens ook einddoel is. Die ander is net 
als ik doel en geen middel. Een ander voor mijn doeleinden gebruiken kan 
dan ook niet. Daarmee is de basis gelegd onder een rechtsorde die vrijheid en 
gelijkheid voor alle mensen stelt, dat wil zeggen de fundamentele vrijheid tot 
zelfontplooiing en de grondrechtelijke gelijkheid van behandeling van ieder 
individu (in proportionele zin, wel te verstaan).38 Daarbij komt dat er naast 
rechten aan mij gegeven ook plichten aan mij gesteld worden, omwille van de 
ander. Samen leven brengt een welomschreven plichtenethiek met zich mee.39 
Een goede rechtsorde, met rechten en plichten, is voorwaardenscheppend voor 
gezond gemeenschapsleven, waar intermenselijke afhankelijkheid niet als be-
dreigend wordt ervaren.

Bestudering van het natuurrecht laat dus zien dat voor de ethiek aanspraak kan 
worden gemaakt op gedeelde waarden die alle mensen lijken aan te voelen en die 
een relatief veilige samenleving kunnen garanderen.40 Dit recht is wel voortdu-
rend in beweging en kan dus nooit van bovenaf worden opgelegd als ‘het laatste 

38 Gits, Delva, Het natuurrecht, 72-73, 88, 91-93, 215-226.
39 Met name Immanuel Kant heeft op de noodzakelijkheid van de plichtenethiek 
gewezen. Zie onder meer Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft (Königsberg: 
F. Nicolovius, 1793), in de Nederlandse vertaling van Geert Van Eekert, Walter Van Herck, 
Willem Lemmens, De religie binnen de grenzen van de rede (Amsterdam: Boom, 2004, met 
nawoord 2010). Zie ook Immanuel Kant, Kritik der praktischen Vernunft (Philosophische 
Bibliothek 38; Leipzig: Verlag der Dürr’schen Buchhandlung, 18974) 35-38. Cf. August 
Messer, Kommentar zu Kants ethischen und religions-philosophischen Hauptschriften (Wissen 
und Forschen 22; Leipzig: Felix Meiner Verlag, 1929) 100-103 (p. 101: ‘So hängt also nicht 
die Moral (in ihrer Verpflichtungskraft) ab von der Religion, sondern die Moral führt – auf 
dem Wege über das “höchste Gut” – zur Religion’).
40 Het is bekend dat Karl Barth grote moeite had met een positieve benadering van 
het natuurlijke geweten, zie Kirchliche Dogmatik I,2 §§ 16-18 (Studienausgabe 4; Zürich: 
Theologischer Verlag Zürich, 1993, Erstausgabe 1938) §17, met name Barths uitleg van 
Rom. 1:18-23, pp. 331-333). Zie zijn benadering van de ethiek in Kirchliche Dogmatik 
II,2 §§ 36-39 (Studienausgabe 12; Zürich: Theologischer Verlag Zürich, 1988, Erstausgabe 
1942). Cf. Benkt-Erik Benktson, Christus und die Religion. Der Religionsbegriff bei Barth, 
Bonhoeffer und Tillich (Arbeiten zur Theologie II/9; Stuttgart: Calwer Verlag, 1967).
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woord’ over universele regelgeving. Iedere overheid doet er daarom goed aan om 
de rechtsorde zo te handhaven dat burgers niet voortdurend tegen de overheid 
aanlopen.Wat mensen al weten hoeft niet nadrukkelijk te worden herhaald. De 
beste rechtsorde begint daarom met enige zelfbeperking van overheidsmacht (‘au-
tolimitatie’).41 Overigens, een machtige overheid haalt de macht meestal bij het 
volk weg. Een overheid hoort, om haar eigen geloofwaardigheid te vestigen, juist 
niet bedreigend aanwezig te zijn (‘non-anxious presence’). Zij hoeft het volk niet 
te overstelpen met heteronome overheidsregels om toch orde te kunnen handha-
ven. De overheid is er immers niet om een samenleving ‘met zachte dwang’ in een 
door haar gewenste richting te sturen (‘etatisme’).42 Een democratische staatsvorm, 
historisch gezien een synthese tussen Jeruzalem, Athene en Rome, past wellicht 
goed bij het serieus nemen van het natuurrecht en de algemene menselijke waar-
den die daarbij horen.43

In deze paragraaf hebben we kort de mogelijkheid van het natuurrecht on-
derzocht, met de vraag in het achterhoofd ‘of en hoe’ Gods zegen onder mensen 
(verwoord in het Noachitische verbond) tot algemene regelgeving en ethiek kan 
leiden. Is er onder de regenboog sprake van een algemeen menselijk èthos waar 
iedereen op kan worden aangesproken? Ik beantwoord de vraag met een voor-
zichtig ‘ja’. Inderdaad kan er aanspraak worden gemaakt op gedeelde waarden 
die alle mensen lijken aan te voelen. De vraag is nu of dit natuurlijke menselijke 
waardebesef kan worden opgevoed tot deugdzaamheid. Dit is natuurlijk al eeu-
wenlang gebeurd, vooral in de Griekse oudheid. Daar gaat de volgende paragraaf 
over.

4.5	 Deugd
Natuurrecht gaat bijna altijd uit van een ethiek van primaire menselijke strevingen. 
Mensen doen immers nooit zomaar iets en op het eerste gezicht lijkt de gemid-
delde mens dan ook alleen maar uit te zijn op genieten, bevrediging, eigenbelang 
en zelfvervulling. Maar de Griekse filosoof Aristoteles waagt dit te betwijfelen. Hij 
meent op dieper menselijk niveau een praktische rationele gerichtheid te ontwa-

41 Gits, Delva, Het natuurrecht, 93-94, 110-119, 242, 271-288.
42 Gits, Delva, Het natuurrecht 118,141-147.
43 Zie Henk Bakker, ‘De ziel van Europa en de Geest van God’, in: Erik Borgman, 
Kees van der Kooi, Akke van der Kooi, Govert Buijs (eds), De werking van de Heilige Geest 
in de Europese cultuur en traditie (Kampen: Kok, 2008) 73-85.
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ren die als ‘functie van de ziel’ ware zin toont voor het goede.44 Deze ‘goedheid’ is 
ook te vertalen als ‘deugd’ (aretè).45

De diepste drijfveer van menselijke strevingen zou worden aangevuurd door 
een edel verlangen naar het goede.46 Vanaf de Oudheid tot de recente geschiedenis 
hebben filosofen, ethici, antropologen en ook theologen regelmatig deze mo-
gelijkheid opengehouden. Volgens Aristoteles zou achter ieder menselijk streven, 
hoe indirect ook, een oerverlangen naar het goede (agathon) ofwel het schone 
(kalon) schuilgaan.47 Immers, de schepping zelf is fraai en mooi en mensen maken 
hier deel van uit.48 Het grondverlangen naar het goede zou mensen vervolgens op 
het spoor zetten van de deugdzaamheid.49

Natuurlijk speelt eigenbelang hierin een zekere rol, maar dit belang kan toch 
’geluk’ (eudaimonia) worden genoemd als het wordt gedeeld met anderen.50 Geluk 
is een actieve gerichtheid (energeia) van het hart op het deugdzame en goede dat 
niet op zichzelf staat maar verbinding legt met andere mensen. Dit praktische 
sociale geluksverlangen wordt ook wel de menselijke behoefte om te floreren of 

44 Cf. noot 63.
45 De vertaling van Rackham doet dit voortdurend, zie bijv. Aristotle: The Nicoma-
chean Ethics (LCL 73; Cambridge: Harvard University Press, Revised Edition 1934) I 13,1 
(p. 161). Hupperts en Poortman vertalen aretè parafraserend door ‘optimaal functioneren’, 
Aristoteles: Ethica Nicomachea, 325. De bedoeling hiervan is helder maar ook omslachtig.
46 Waaijman, Spiritualiteit, 515-530, vooral 518, 520 en 522; cf. 543-544.
47 Aristoteles, Ethica Nicomachea I 1,1-5; I 6,1-16; X 7,1. R.W. Thuijs, Aristoteles, 
Ethica Nicomachea 1094a 1-2, 1096a 11 – 1097a 14, 1177a 15-16. Rackham, Aristotle: The 
Nicomachean Ethics, 3-4, 16-25, 613. Cf. Max Wildiers, De vijf vreugden van de geest. Religie – 
Wetenschap – Geschiedenis – Filosofie – Esthetica (Kapellen: Pelckmans, 1995) 133-165.
48 Dit is zelfs bij Plato het geval, zie Timaios 29a: ‘Nu dan, als deze wereld schoon is’ [ei 
men dè kalos estin hode ho kosmos].
49 Aristoteles, Ethica Nicomachea II 6,1-3. Thuijs, Aristoteles, Ethica Nicomachea 1106a 
15-24. Rackham, Aristotle: The Nicomachean Ethics, 88-91.
50 Aristoteles, Ethica Nicomachea I 4,1-7; I 7,5-7; I 9,1-11; I 13,1-6. Thuijs, Aristoteles, 
Ethica Nicomachea 1095a 14 – 1095b 13, 1097a 34, 1097b 11, 1099b – 1100a 9; Rackham, 
Aristotle: The Nicomachean Ethics, 11-13, 26-29, 44-47, 60-61. Waaijman, Spiritualiteit, 517 
(zie ook 522): ‘Het uiteindelijk goede, dat alle goede handelingen draagt, is het geluk (…) 
Maar anders dan bij het weten wordt het hoogste beginsel niet door abstractie in het con-
crete ontdekt, maar de concrete ervaring wordt omgevormd in de richting van het doel 
(het goede, de deugd, het geluk)’, 529: ‘Als geluk een praxis is in overeenstemming met 
de deugd, dan zal het hoogste geluk een handelen zijn overeenkomstig de deugd van het 
beste in ons. Dit is het geestesinzicht dat ofwel “inzicht heeft in het schone en het god-
delijke, ofwel zelf goddelijk is of het goddelijkste in ons”’.
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te gedijen genoemd (‘flourishing’) of de intentionele betrokkenheid van mensen 
op ‘welzijn’.51

Toch is dit viervoudige streven naar geluk en deugd, het goede en het scho-
ne, op zich niet voldoende, meent Aristoteles. Veel belangrijker is dat mensen op 
grond van deze vier strevingen ‘verstandigheid’ ontwikkelen, om het goede onder 
alle levensomstandigheden te kunnen onderscheiden.52 Verstandigheid (phronèsis) 
is een levenshouding (hexis) die door deugdzaamheid wordt ‘ingeoefend’. Beoefe-
ning van de deugd leidt immers tot voortreffelijkheid van karakter, dat wil zeggen 
aanwijsbare verstandigheid, die tot uiting komt in kwaliteiten als bedachtzaam-
heid, voorzichtigheid en het zoeken van het redelijke ‘midden’ der dingen.53 We 
kunnen stellen dat consequente inoefening van de deugd de ontwikkeling van 
verstandigheid bemiddelt en dat ontwikkeling van verstandigheid het helder on-
derscheiden van het goede en gelukkige leven bemiddelt.54 Tot op zekere hoogte 
vallen verstandigheid en het vermogen tot onderscheiding (diakrisis) dan ook sa-
men. Ze zijn in elk geval moeilijk uit elkaar te houden.55

Het is boeiend om te constateren dat een leven op de weg van de verstandig-
heid, de deugd en het goede door Aristoteles een ‘levenswijze’ of ‘leefvorm’ wordt 
genoemd.56 Vandaag de dag zouden we mogelijk spreken van een ‘leefstijl’. Aristo-
teles onderscheidt er drie: (1) de leefstijl van de massa die slechts voor genot gaat, 
(2) de leefstijl van de beschaafde mens die eervolle sociale doelen nastreeft en (3) de 
leefstijl van de wijze mens die de hoogste deugd nastreeft, namelijk het schone en 
volmaakte.57 De wijze mens tracht bij alles wat hij doet de weg te gaan die zo ver-

51 Zie Mark C. Murphy, Natural Law and Practical Rationality (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2001) 21-34, en Kraut, What is Good and Why, 131-204.
52 Aristoteles, Ethica Nicomachea VI 5,6. Thuijs, Aristoteles, Ethica Nicomachea 1140b 
21. Rackham, Aristotle: The Nicomachean Ethics, 339: ‘It therefore follows that Prudence is 
a truth-attaining rational quality, concerned with action in relation to the things that are 
god for human beings.’
53 Aristoteles, Ethica Nicomachea II 6,13; II 1,4-5. Thuijs, Aristoteles, Ethica Nicomachea 
1106b 27-28, 1103a 33 – 1103b 2. Rackham, Aristotle: The Nicomachean Ethics, 94-95, 72-
73. Cf. Waaijman, Spiritualiteit, 524, 526-527.
54 Waaijman, Spiritualiteit, 518, 525-526.
55 Waaijman, Spiritualiteit, 510-511, 514, 520, 523.
56 Aristoteles, Ethica Nicomachea I 5,1-2. Thuijs, Aristoteles, Ethica Nicomachea 1095b 15, 
1096a 5. Rackham, Aristotle: The Nicomachean Ethics, 12-13. Cf. Waaijman, Spiritualiteit, 523.
57 Aristoteles, Ethica Nicomachea I 5,1-6; X 7,1-9. Thuijs, Aristoteles, Ethica Nicoma-
chea 1095b 16 – 1096a 4, 1177a 12 – 1178a 8. Rackham, Aristotle: The Nicomachean Ethics, 
12-17, 613-619.
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standig mogelijk is. Daarbij gaat hij uit van wat correct, adequaat en zuiver is, ook 
in relationele zin. Voor Aristoteles is de samenleving (de polis) de plaats waar dit mo-
rele kapitaal is opgebouwd en waar iedere burger het verstandige leven kan leren. 
Mensen hebben een samenleving nodig en de samenleving heeft mensen nodig.

Een mens alleen komt niet tot de ‘verstandigheid’ die Aristoteles bedoelt. Ie-
mand kan zich zonder sociaal netwerk verdiepen in theorie, vakkennis en zuivere 
wetenschappen (epistèmè), maar is daarmee nog niet verstandig zoals het hoort. 
Zonder een brede en smalle sociale context komen mensen niet tot inzicht in han-
delen, zogezegd tot ‘praktische wijsheid’. Met praktische wijsheid (sophia) wordt 
het sociale probleemoplossende vermogen van mensen bedoeld. Dit vermogen is 
voor Aristoteles de belangrijkste deugd en vaardigheid die mensen hebben aan te 
leren en die een overheid en een samenleving hebben aan te bieden. Daarbij moet 
niet worden ingezet op het aanleren van enkele basisvaardigheden of kernwaarden, 
maar op alle deugden. Eén deugd is geen deugd. Om verstandigheid te ontwikke-
len dienen mensen alle sociale kwaliteiten te doordenken en in zich op te nemen.58

Het begrip ‘wijsheid’ heeft levenslessen, levenskunst en sociale vaardigheden op 
het oog, niet zozeer boekenwijsheid. Een samenleving leert haar burgers lessen die 
niet uit boeken en klaslokalen zijn te halen. Ook voor Plato spelen overheid en 
samenleving een beslissende rol in de sociale en morele opvoeding van burgers.59 

58 Zie Barry Schwarz, Kenneth E. Sharpe, ‘Practical Wisdom: Aristotle Meets Posi-Zie Barry Schwarz, Kenneth E. Sharpe, ‘Practical Wisdom: Aristotle Meets Posi-
tive Psychology’, Journal of Happiness Studies 7/3 (2006) 377-395. Schwarz doet met name 
onderzoek naar ‘practical wisdom’ en de huidige westerse cultuur.
59 Plato, Epistulae VII 335d: ‘de overtuiging dat geen Staat of enige individuele mens ooit 
gelukkig kan worden [eudaimon], tenzij hij zijn leven doorbrengt in ondergeschiktheid aan 
gerechtigheid in combinatie met wijsheid [meta phronèseos], hetzij dat hij deze deugden van 
zichzelf heeft, of dat hij ze heeft verkregen door een rechtvaardige opvoeding en opleiding 
naar de wijze van vrome leiders’, Plato, Works, Vol. 9: Timaeus, Critias, Cleitophon, Menexenus, 
Epistles [vert. R.G. Bury] (LCL 234; London: Harvard University Press, 1929, repr. 1981) 512-
513, Plato, Menexenus 239a: ‘Maar wij en onze mensen, allen voortkomend uit één moeder, 
beweren noch slaven van elkaar te zijn, noch van bazen. Integendeel, want onze natuurlijke 
gelijkheid van geboorte [isogonia] dwingt ons om volgens de wet gelijkberechtiging na te stre-
ven [he kata phusin isonomian anagkadzei dzètein kata nomon], en niet voor een ander te buigen 
dan alleen bij voortreffelijkheid van deugd en verstandigheid [aretès doxèi kai phronèseos]’, Plato, 
Works, Vol. 9: Timaeus, Critias, Cleitophon, Menexenus, Epistles, 346-347, en Plato, Critias 121a: 
‘Juist in hun ingetogenheid zagen zij duidelijk dat al dit goede toenam door gemeenschap-
pelijke genegenheid, gecombineerd met deugd [meta aretès], terwijl de zucht en het adoreren 
van deze goederen niet alleen dit bezit deed afnemen, maar met het vergaan hiervan ook de 
deugd’, Plato, Works, Vol. 9: Timaeus, Critias, Cleitophon, Menexenus, Epistles, 304-305.
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Hoe kan een mens goed, verstandig en wijs worden als de gemeenschapszin ont-
breekt? Een asociale omgeving brengt als vanzelfsprekend asociale mensen voort. 
Een omgeving met een sterke sociale cohesie zal erop gericht zijn om burgers 
met een geoefende sociale intelligentie af te leveren. En toch is die garantie er niet 
helemaal. Garantie is er eigenlijk nooit. Wel kan een samenleving een dankbare 
en ontvangende sociale morele ruimte zijn, die het goede dat het leven schenkt in 
dankbaarheid ontvangt, als ‘van boven’. Dit ‘boven’ hoeft overigens niet eens God 
te zijn, maar kan ook worden aangevoeld als een ‘som die meer is dan de delen’. 
Aristoteles hield de optie van de transcendentie in elk geval open.60

Voor de denker Socrates stond dit laatste eigenlijk wel vast. Deugd werd vol-
gens Socrates niet door kennis alleen verworven. Er was immers goddelijke gunst 
voor nodig om een verstandig en wijs burger te worden.61 Zonder hulp van boven 
kregen mensen geen inzicht in zichzelf, ook niet in hun diepste levensvragen. Wat 
Socrates zag en aanvoelde, is in de christelijke ethiek tot een fundamentsteen ge-
worden. Wij hebben al aangegeven dat ethiek voor ons ontvangende ethiek is en 
dat ze in het teken staat van de dankbaarheid en de heteronomie. Dit komt omdat 
moraal en waarden niet uit mensen zelf opkomen, maar voorgegeven zijn.62 Ook 
uit het natuurrecht bleek voor ons dat er een gemeenschappelijke intermenselijke 
morele ruimte is, een gedeeld humanum, dat boven zichzelf uitwijst naar omvat-
tende en dragende waarden.63 Morele grondbeginselen en grondwaarden ont-
springen aan God. Dit is de ethische grond van waaruit wij denken en redeneren.

Als grondwaarden en grondbeginselen voor het leven voorgegeven zijn, zijn ze 
niet vrijblijvend. Ze kunnen niet vrijblijvend worden genegeerd, zonder schade 
op te lopen. Dit betekent ook dat de grondwaarden van kwaad en immoraliteit 
voorgegeven zijn. Het palet grondwaarden van het kwade vormt het moreel te-
genovergestelde van het goede en wordt ook niet door mensen bepaald. Impliciet 
wordt hiermee aangegeven dat het moreel kwade niet moet worden onderschat, 
omdat wij mensen zelf niet uitmaken wat goed of kwaad is (over morele ruimte 
van het kwaad wordt in hst. 5 gesproken). We kunnen menen dat we goed zitten, 

60 Aristoteles, Ethica Nicomachea I 9,1-3 (eulogon kai tèn eudaimonian theosdoton einai). 
Thuijs, Aristoteles, Ethica Nicomachea 1099b 10-18. Rackham, Aristotle: The Nicomachean 
Ethics, 44-45: ‘it is reasonable to suppose that that happiness is divinely given’.
61 I.F. Stone, Het proces Socrates (Flamingo; Amsterdam: Ambo/Anthos, 20004) 67.
62 Andreas Kinneging, Geografie van goed en kwaad. Filosofische essays (Utrecht: Spec-
trum, 2005) 158-159.
63 Kinneging, Geografie van goed en kwaad, 394-398. Cf. Alasdair C. MacIntyre, After 
Virtue: A Study in Moral Theology (London: Duckworth, 19852).
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terwijl we fout zitten en andersom. Het is niet aan ons om dit te bepalen. Het is 
wel aan ons om dit te toetsen.

Waar we bij deze redenering op uitkomen is de gedachte dat mensen diep in 
zichzelf strijd voeren met grondwaarden die ons van buitenaf gegeven zijn. We 
zijn in gevecht met onszelf en merken dat we geneigd zijn tot kwade dingen, 
terwijl we dachten dat ze goed waren. Deze strijd met onszelf is misschien wel 
het meest urgente levensconflict dat we in onze tijd hebben aan te gaan.64 Ons 
zelfcorrigerend vermogen wordt aangesproken. Er wordt een beroep gedaan op 
innerlijke noties als ingehoudenheid, zelfcensuur (‘Selbstzwang’) en zelftucht.

Onze crisis in moraliteitszin zit vooral diep in onszelf. Gods ethische algebra 
blijkt in veel opzichten een andere te zijn dan waar wij als moreel verlichte wes-
terlingen onze wereld mee uitrekenen. Ons denken is niet zo onverduisterd en 
onze verlichte moraliteit is niet zo stralend als we dachten. We schieten zogezegd 
tekort. We kunnen zelfs speken van een algemeen menselijk tekort. Gods morele 
horizon, een horizon boven ons en buiten ons, een allesomvattend perspectief 
van grondwaarden, conflicteert in veel opzichten met de onze. De vraag is of wij, 
mensen die graag onze eigen morele ruimte en horizon uitzetten, bereid zijn om 
ander perspectief te ontvangen. 

In elk geval komen we er niet door van bovenaf een nationaal ‘waardeoffen-
sief ’ te starten en de Nederlandse burger met behulp van nieuwe onderwijspro-
gramma’s terug te voeren naar zijn wortels in de klassieke Europese cultuur. Ik 
kies niet voor de oplossingsrichting van een nieuw cultuurchristendom met een 
groots ‘Bildungsideaal’ en een uitgewerkte civiele religie.65 Evenmin dienen we 
vertrouwen te stellen in een soort van ‘waardeontologie’. Ik geloof niet dat God 
samenvalt met een nauwsluitend coördinatenstelsel van rekenkundige waarden 
in de eeuwige werkelijkheid boven en buiten ons. God is geen morele rekenma-
chine. Er is beslist meer nodig dan een terugkeer naar simpelweg classicisme of 
fundamentalisme.

64 Cf. Kinneging, Geografie van goed en kwaad, 70-73, 129, 449-461, 467 en Verbrugge, Tijd 
van onbehagen, 252-285.
65 Het aloude ‘Bildungsideaal’ streeft naar herstel van klassieke vorming en het be-
studeren van grote denkers als Plato, Aristoteles, Augustinus, Thomas van Aquino, Mon-
tesquieu, Tocqueville. Gestreefd wordt naar een grootse synthese van de klassiek-chris-
telijke deugdenleer en het natuurrecht. Zo moeten westerse burgers morele opvoeding 
ontvangen. Dit is niet onze keuze. Cf. Kinneging, Geografie van goed en kwaad, 23-25. Zie de 
kritische recensie van Herman De Dijn van Kinnegings boek, ‘Andreas Kinneging schrijft 
zijn bekeringsverhaal’, Tertio 295 (2005) 1-6.
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In de christelijke traditie (en al eerder in de Socratische) worden geweten 
en moraal meestal boven persoonlijk geluk en het hebben van de eerste levens-
behoeften gesteld.66 Morele integriteit gaat boven alles. Vrijheid en integriteit 
van geweten zijn zelfs waarden om voor in gevangenschap te gaan of te sterven. 
Christenen buigen niet voor machten die de dienst willen uitmaken over het 
menselijk geweten. Intreden in het menselijk geweten is onwenselijk en onbe-
staanbaar. Het geweten is het diepste zelf en er is meer nodig dan educatie of 
dwang om een mens van binnenuit te doen veranderen. Het christelijk geloof 
gaat uit van de oneindige waarde van het menselijk hart en bewijst die waarde, 
omdat Jezus Christus juist daarvoor is gestorven. Met de genade en de vergeving 
in Christus’ kruisdood heeft God de vrijheid van het menselijk hart en geweten 
op het oog. Het menseijk hart bloeit op en verandert van binnenuit door Gods 
liefde en genade in Christus. Dit is het ‘meer’ dat nodig is om mensen of een 
 samenleving te doen veranderen. De volgende paragraaf werkt deze gedachte 
uit.

4.6	 Er	is	meer	nodig
Uiteindelijk stelt het diepe verlangen naar het goede en schone de nadenkende 
mens voor de Godsvraag. Hij staat voor de vraag hoe schoon het doel van zijn 
verlangen moet zijn om de diepe ‘zielenbrand’ in hem te blussen en hoe hij denkt 
dit doel ooit te bereiken. De innerlijke ‘brand’ wordt namelijk niet geblust door 
alles wat een mens ziet en hoort en eet en drinkt. Eten, drinken, sport, muziek, 
erotiek, al dit genieten kan eindeloos doorgaan zonder dat dit het hart van mensen 
werkelijk bevredigt. Het is zoals Prediker schreef:

Alle rivieren stromen naar de zee, toch raakt de zee niet vol. De rivieren 
keren om, ze gaan weer naar de plaats vanwaar ze komen, en beginnen weer 
opnieuw te stromen. Alles is vermoeiend, zozeer dat er geen woorden voor 
te vinden zijn. De ogen van een mens kijken, en vinden geen rust, zijn oren 
horen, en ze blijven horen. (NBV, Prediker 1:7-8)

Er is meer voor nodig om de geestelijke honger en dorst van mensen te stil-
len. Onophoudelijk streeft de mens naar het ‘bevredigen van de wil’ (ut voluntas 

66 Cf. Kinneging, Geografie van goed en kwaad, 80-84.
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satietur 67), maar die bevrediging vindt hij niet in zichzelf en ook niet bij zichzelf. 
Net als bij het bevredigen van dorst en honger, moet hij naar iets uitreiken buiten 
zichzelf. Voor het vinden van ware gelukzaligheid en bevrediging dient een mens 
van zichzelf weg te kijken naar de schoonste en rijkste bron die zijn hart nodig 
heeft, namelijk God. Iets of iemand anders zal hem niet tot in zijn diepste vezels 
van binnen vrijmaken en blij maken. Gelukzaligheid vinden kan, maar vereist een 
hart dat van zichzelf af gericht is (excentriciteit) op het allesomvattende Goede.68 
Daar ligt het geheim van een gunnend leven, dat daarmee ook een lukkend leven 
kan worden (in de zin van doelbereikend).69

De vraag hierbij is of menselijk verlangen naar het schone goed is omdat God 
dit vindt of omdat iets van zichzelf goed is. Dit is de vraag die Socrates aan Eu-
thyphro stelde, volgens Plato: ‘Wordt het vrome door de goden bemind omdat 
het vroom is, of is het vroom omdat het door hen bemind wordt?’70 Met andere 
woorden, is een leven gelukkig te noemen, omdat het gelukkig ís of omdat God 
zégt dat het zo is? In het eerste geval beaamt God hoe het is. In het tweede geval 
is het zo, omdat God het vindt.

Ik ga toch uit van het eerste. Als iets goed is, is het goed omdat het goed is. God 
kan het goede van het goed niet anders maken dan het is, namelijk goed. Als iets 
verkeerd is, is het verkeerd omdat het verkeerd is. God kan ook het kwade van het 
kwaad niet anders maken dan het is, namelijk kwaad. God kan het goede niet tot 
kwaad maken en omgekeerd kan God het kwade niet tot goed maken. Het goede 
en kwade zijn als het ware ook los van God goed en kwaad.

Als dit niet het geval is, zou God eerst iets kunnen verbieden als kwaad 
(bijv. ‘dood niet’) en even later het verbod kunnen omkeren als een goed (bijv. 
‘dood wel’). Men komt met deze denkbeelden in de willekeur van de goddelijke   
 

67 Thomas van Aquino, Summa theologiae I,II q.5 a8: ‘Unde appetere beatitudinem 
nihil aliud est quam appetere ut voluntas satietur’, zie Thomas van Aquino, Summa theolo-
giae II, prima secundae (Biblioteca de autores cristianos; Matriti, 1962) 52.
68 Cf. Pieper, Glück und Kontemplation, 30-33, 38, 44, 49, 64, 74. Het allesomvatten-
de goede (bonum universale), God, stilt de geestelijke honger en dorst van de mens (quietatio 
appetitus in bono).
69 Wissink, Thomas van Aquino, 133-156.
70 Plato, Euthypron 10a: ara to hosion hoti hosion estin phileitai hupo ton theon, è hoti phil-
eitai hosion estin? J. Burnet, Platonis Opera, Tomus I (Scriptorum Classicorum Bibliotheca 
Oxoniensis; Oxford: Clarendon, 1956) ad loc. Cf. Paul Cliteur, Moreel Esperanto. Naar een 
autonome ethiek (Amsterdam: De Arbeiderspers, 2007) 93, 102, 277-280.
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bevelstheorie terecht, waarbij het goede, louter omdat God iets wil of zegt, tot 
kwaad kan worden gedraaid en het kwade tot goed. Ook religieus geweld kan 
dan worden goedgepraat, simpelweg omdat men vindt dat God het wil.71

Iets goeds noemen we goed, omdat het in zichzelf goed is, bijvoorbeeld 
wat de barmhartige Samaritaan deed (Lucas 10:33-35). Socrates’ vraag in dit 
verband, namelijk ‘houdt God van naastenliefde, omdat die liefde goed is of is 
naastenliefde iets goeds, omdat God daarvan houdt?’, beantwoord ik met: God 
gebiedt naastenliefde, omdat die liefde goed is, niet slechts omdat God víndt 
dat die goed is (Leviticus 19:17-18). Met andere woorden: het goede had hier 
niet iets heel anders kunnen zijn. Naastenliefde is beslist geen willekeur. Met de 
gelijkenis van de barmhartige Samaritaan wil Jezus juist willekeur van naasten-
liefde tegengaan.

Dit laatste is belangrijk, omdat hiermee veel wordt gezegd over het menselijk 
verlangen naar het schone en goede. Het goede is omschreven en gaat niet ten 
onder in willekeur, ook niet bij God. God is de bron van het goede en al het 
goeds dat hij bedacht en schiep, ook aan morele daden, kan niet worden omge-
draaid, teruggedraaid of herroepen. God houdt zich aan zijn woord en aan zijn 
schepping. Als mensen in zichzelf een diep verlangen bemerken naar het goede, 
ontwaren zij iets omschreven goeds, niet iets vaags. Het kan een verlangen zijn 
naar verbondenheid, vriendschap, betekenis en waarheid en had niet om het even 
iets anders kunnen zijn als God het toevallig anders had gewild. Natuurlijk is 
God de Auteur van het goede. Hij alleen is Goed. Maar hij is niet een God van 
willekeur.

Mensen mogen hun verlangen naar het goede, zoals fatsoen en naastenliefde, dus 
vertrouwen. Dit is een edel verlangen. Over dit soort waarden kan geen koehandel 
bestaan.72 Het is ook niet mogelijk om deze waarden los te zien van God, omdat het 
verlangen naar het schone en goede mensen onder meer bij de Godsvraag brengt. 
Een moreel Esperanto, een doorsnee-ethiek gekoppeld aan moraalloze religie (en 
een ‘uitgeklede’ publieke godsdienst) is daarom niet alleen onhaalbaar, maar ook 
verkeerd, omdat religie helemaal in de samenleving thuishoort.73 Religie gaat in 
beginsel over diepe verlangens die serieus genomen moeten worden. Bovendien is 

71 Cliteur, Moreel Esperanto, 54-83.
72 Hauerwas, Een robuuste kerk, 60-62.
73 Cliteur, Moreel Esperanto, 9-17, 27, 46, 104-139.
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geloof in God niet maar een verstandshuwelijk.74 Het mag doorzinderen en door-
trillen op alle terreinen van het publieke en persoonlijke leven.

Om de diepe hunkering van het menselijk hart te stillen, is meer nodig dan 
deugdzaamheid, vrijheid van geweten en verlangen naar het goede. Ze zijn niet 
verkeerd, beslist niet. De ‘zielenbrand’ is een indicatie van het zoekende hart dat 
echt op zoek is. Een mens voelt van binnen aan dat het leven hem gegund is, van 
boven en buiten hemzelf en dat het hem aanzet tot dankbaarheid. Al het goede in 
het leven is op de grondwaarde van de dankbaarheid aangelegd.

Wat elk mens nodig heeft om tot levensbloei te komen, ook in moreel opzicht, 
is het vinden van God en in hem de godsvrucht. Met deze paragraaf besluiten 
we de beschrijving van de morele ruimte van de schepping. ‘Godsvrucht’ vat niet 
alleen samen waar mensen als schepsels naar op zoek zijn. Godsvrucht is de bloei 
van bestemming.

4.7	 Godsvrucht
Christelijke spiritualiteit is gericht op een leven van ‘godsvrucht’ (Gr. eusebeia) dat 
mensenlevens geestelijk in bloei zet. Mensen zijn als bloemen die bedoeld zijn 
om in het volle zonlicht te gaan bloeien. De bedoeling is niet dat zij in de knop 
blijven en nooit hun bestemming en pracht bereiken. Mensen zijn bestemd om 
tot bloei te komen, het leven te vieren en te kussen. Daartoe zijn zij geroepen, om 
open te komen in het licht, open te komen voor God en te stralen in zijn genade 
en liefde. Het leven heeft zin en betekenis omdat Gods licht schijnt (1 Johannes 
2:8, ‘het ware licht schijnt al’). Mensen zijn geroepen om Gods kant uit te groeien, 
te geloven, te hopen, lief te hebben. Mensen zijn bedoeld om te ontvangen, te 
smachten, te geven en te helen. De roeping van de mensheid is om voluit ‘navol-
ger’ van God te zijn, beelddrager van God. Dit geldt voor mensen individueel en 
voor alle mensen samen.

Mensen komen tot bloei als zij de kans krijgen om in een genadige omgeving 
te wortelen en groeien. Daarvoor heeft God in de eerste plaats de gemeente gege-

74 Cf. Spinoza, Ethica V 33: ‘De verstandelijke liefde tot God (…) is eeuwig’ (‘Amor Dei 
intellectualis […] est aeternus’) en V 36: ‘De verstandelijke liefde van de geest jegens God is 
de liefde voor God, waarmee God zichzelf liefheeft (…) de verstandelijke liefde van de geest 
jegens God is een deel van de oneindige liefde waarmee God zichzelf liefheeft’ (‘Mentis 
Amor intellectualis erga Deum est ipse Dei Amor, quo Deus se ipsum amat […] Mentis erga 
Deum Amor intellectualis pars est infiniti amoris, quo Deus se ipsum amat’), Henri Krop 
(vert.), Spinoza: Ethica [1678] (Amsterdam: Bert Bakker, 20095) 500-501, 504-505.
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ven, als gemeenschap die een nieuwe taal leert, met woorden als ‘elkaar’ en ‘verge-
ven’ en ‘dienen’, een gemeenschap die mensen helpt veranderen en transformeren 
naar hun bedoeling toe.75 Dit is in ieder opzicht een fascinerend avontuur, met 
hoge toppen en diepe dalen. De gemeente is een karaktervormende gemeenschap 
van ‘broeders en zusters’ die zich in ons leven mengt en inbreng heeft. De invloed 
van medechristenen is een manier van God om ons bij te lichten en bij te sturen 
en om patronen en gewoonten in ons leven te veranderen. Zo wordt ons karakter 
bijgeschaafd en gevormd.76 

Door karaktervorming en nieuwe gewoontevorming komen godsvrucht en 
geestelijke bloei tot stand. Men komt tot nieuwe vormen van leven, door gebed, 
aanbidding, het lezen van de Schrift en door liefdevolle verbondenheid. Dit gaat 
gepaard met de ervaring van intens geluk en verlossend weten (‘das Lachen des 
Wissens’). Hier is het begrip ‘zielsverrukking’ op zijn plaats, omdat het gaat over 
nieuwe vormen van zelfbeleving, intense processen van karakterontwikkeling, met 
momenten van erupties van blijdschap als Christus gestalte in ons aanneemt. Daar 
raken wij onze roeping en daar raakt de gemeente haar roeping (Romeinen 8:29; 
Galaten 4:19). De bedoeling van ons leven is niet dat wij onze eigen persoonlijk-
heid verwoesten en doen alsof wij Jezus zijn. Terwijl we helemaal onszelf zijn, 
ontvangen we meer en meer de zin en gerichtheid van Christus. Dit is veranderen 
naar het beeld van God. Zo zijn mensen bedoeld (Genesis 1:27; 9:6; Jakobus 3:9).

Karaktervorming was heel gewoon in de Griekse oudheid, zo hebben we ge-
zien. Om als mens tot een goede burger uit te groeien was vooral oefening in 
deugden nodig. De deugd is het Nieuwe Testament niet onbekend, maar wordt 
op een andere wijze behandeld dan in het Griekse denken gewoon was.77 De 

75 Cf. Hauerwas, Een robuuste kerk, 59-125. Zie ook Stassen en Gushee, Kingdom 
Ethics, 55-78 over ‘holistic character ethics’, en Stanley Hauerwas, Vision and Virtue: Essays 
in Christian Ethical Reflection (Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1981).
76 N.T. Wright, After You Believe: Why Christian Character Matters (New York: Harper-
Collins, 2010) 27-71, en 26: ‘What are we here for in the first place? (…) What we’re “here 
for” is to become genuine human beings, reflecting the God in whose image we’re made 
(…) The way this works out is that it produces (…) a transformation of character’.
77 Zie vooral Wright, After You Believe, 238-242, op 239-240: ‘Is there a complete 
disjunction between the theory of virtue, as (for instance) in Aristotle or Seneca, and the 
theory we have seen developing in the proclamation of Jesus and the teaching of Paul? No 
(…) What Paul is arguing for is a Christian form of the ancient pagan theory of virtue. But 
it has been thoroughly Christianized (…) Aristotle’s tradition led ultimately to pride (…) 
For Paul (…) the Christian life of virtue was shaped by the cross of Jesus Christ, resulting 
in a quite new virtue, never before imagined: humility.’
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schrijvers van het Nieuwe Testament hebben niets met eermoraal of eerethiek, 
omdat de sfeer van de christelijke moraal een volstrekt andere is.78 De kern van de 
christelijke deugdenleer is ook niet gelegen in de verstandigheid (phronésis79), maar 
in de liefde. Geloof en deugd werken liefde uit.

Schraagt om deze reden met betoon van alle ijver door uw geloof de deugd 
[tèn aretèn], door de deugd de kennis [en de tèi aretèi tèn gnosin], door de 
kennis de zelfbeheersing, door de zelfbeheersing de volharding, door de 
volharding de godsvrucht, door de godsvrucht de broederliefde en door de 
broederliefde de liefde (jegens allen). (II Petrus 1:5-7)

Deugd (aretè) leidt volgens Petrus tot liefde voor alle mensen. De tussenstapjes daar 
naartoe zijn kennis (inzicht), zelfbeheersing (controle), volharding (doorzetten) en 
godsvrucht (geestelijke bloei). De liefde waar de deugd op uit is, is dus niet zomaar 
een liefde. Zij is de vrucht van inoefening van geloofsinzicht, gezonde zelfcensuur 
en een toegewijd leven. Maar de lijst wordt geopend met geloof en deugd.

Geloof in God is het begin van een nieuwe kijk op wat goed en mooi en geluk 
is. God, Christus, verlossing en vergeving geven een nieuw perspectief op geluk en 
het inzicht dat daaruit volgt (gnosis) maakt dat iemand voor zichzelf een gediscipli-
neerd en toegewijd leven kan beoefenen,80 gericht op het doen van de liefde van 
Christus. De deugd brengt dit inzicht voort. Deugd, gegrond in geloof in Christus, 
bewerkt dat een christen een ‘antenne’ ontwikkelt om te kunnen onderscheiden 
wat God vraagt. Hij leert toetsen en onderkennen wat Gods wil is, ‘het goede, 
welgevallige en volkomene’ in iedere situatie.81

Christenen werden blijkbaar niet ingeoefend in het denken naar de Griekse 
en Romeinse standaard van die tijd. Het Grieks-Romeinse ideaal was immers 

78 Zie Kinneging, Geografie van goed en kwaad, 85-99. Cf. Stefan Paas, Vrede stichten. 
Poitieke meditaties (Boekencentrum Essay; Zoetermeer: Boekencentrum, 2007) 321-329.
79 Cf. Kinneging, Geografie van goed en kwaad, 108-110.
80 Godsvrucht en inoefening horen samen, I Timoteüs 4:7: ‘oefen je in de godsvrucht’.
81 Cf. Rom. 12:2: ‘Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, 
dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw rede-
lijke eredienst. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door 
de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het 
goede, welgevallige, volkomene’ [eis to dokimadzein humas ti to thelèma tou theou, to agathon 
kai euareston kai teleion] en Ef. 5:10: ‘En toetst wat de Here welbehagelijk is’ [dokimadzontes 
ti estin euareston toi kurioi].
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‘uitblinken’ in afkomst, rijkdom, schoonheid, dapperheid, vaderlandsliefde, sport 
of enig ander menselijk succes. Als je maar ‘scoorde’ en het stralende middelpunt 
was van je prestaties. Ook al legt Aristoteles uit dat het hoogste geluk waar de 
deugd naar streeft het goede en schone en zelfs goddelijke is, het begrip deugd 
riep binnen de oude Griekse wereld altijd associaties op van jagen naar menselijk 
applaus. De ‘aretalogie’ was een lofrede waarin eigenschappen en heldendaden van 
goden en mensen werden geprezen. De prestaties van helden werden in de areta-
logie roemrijk opgesomd. Wie zo’n prestatielijst had, kon het in de oudheid gaan 
maken. Wie niets had om trots op te zijn, telde niet mee.

Het Grieks-Romeinse deugdbegrip was voor christenen veel te mensgericht 
en te succesgericht. In de vroegste christelijke geschriften komt de aretalogie dan 
ook niet voor, omdat het in het christendom eigenlijk niet om verdiensten van 
mensen gaat, maar om de daden van God.82 Mensen leven vanuit Gods genade, 
vanuit Gods hand. Daarom begint Petrus zijn lijst met geloof dat deugd en inzicht 
voortbrengt. Geloof is een geschenk (Efeziërs 2:8) en geen verworvenheid. De 
meeste Griekse filosofen zouden de lijst van Petrus hebben ingezet met kennis die 
deugd voortbrengt en vanuit de deugd ook geloof. Petrus draait deze drie finaal 
om, omdat christendom anders is dan heidendom.

Het is beslist niet zo dat het christelijk geloof de mens bij voorbaat als een 
‘deugniet’ typeert, maar hij is zeker ook geen ‘deugwel’. Hij heeft genade en ver-
geving van God nodig, die zijn leven van binnenuit openen en op het geestelijke 
spoor van Christus aanleggen. Vanuit genade leven houdt in dat deugden als in-
zicht, wijsheid en vriendelijkheid geen eigen verdiensten zijn, maar dat die als ‘ge-
schenk’ worden aanvaard. Zoals gezegd, het christelijk geloof zet de wereld in de 
sfeer van de dankbaarheid. Geloof en dankbaarheid staan vooraan in de christelijke 
ethiek. Daaruit volgen deugd en inzicht in Gods gedachten over leven en leefstij-
len. Inzicht in geloofsmoraal en eermoraal leidt tot een fundamenteel onderscheid 
tussen wat Christus wel of niet belangrijk vindt (‘discerning the mind of Christ’).

Als in de Schrift over iets als christelijke deugden wordt gesproken, dan in elk 
geval zonder de Grieks-Romeinse sfeer van prestatiegerichtheid en pretenties. 
De morele ruimte van christelijke inoefening van deugd wordt niet gekenmerkt 
door prestatielijsten, maar door lijsten van onvolkomenheden en tekorten, niet 
in de sfeer van verwijt, maar in de sfeer van dankbaarheid en geluk. De Bergrede 

82 Otto Bauernfeind, ‘aretè’, in: G. Kittel, Theological Dictionary of the New Testament (Grand 
Rapids: Eerdmans, 1964) 457-461, op 460: ‘What both the OT and NT attest is not hu-
man achievements or merits but the acts of God’.
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opent met zaligsprekingen die een alternatieve lijst aan deugden laat zien: arm 
van geest zijn, treuren, zachtmoedig zijn, hongeren en dorsten naar gerechtigheid, 
barmhartig zijn, rein van hart zijn, vredestichter zijn, vervolgd en gesmaad worden 
vanwege een leven naar Gods norm en gerechtigheid.83

Het feit dat deze kenmerken van een leerling van Jezus in het teken van de 
‘zalig’verklaring staat (makarios), zou bij velen in de dagen van Jezus de wenkbrau-
wen hebben doen fronsen. Grieken en Romeinen bediscussieerden voortdurend 
de vraag wat een mens ‘gelukkig’ maakte en wat niet (De beata vita). We hebben 
gezien hoe ook Aristoteles met deze vraag aan het argumenteren ging. Vanzelfspre-
kend hebben Griekse en Romeinse denkers in de eerste eeuwen Jezus’ woorden 
van de Bergrede als een nieuwe ethische weg geïnterpreteerd, een weg die een 
drastisch andere koers insloeg. Immers, wat was er ‘zalig’ en ‘gelukkig’ aan treuren 
en vervolgd worden? Wat was er prettig aan geestelijke dorst en je ‘tekort’ voelen? 
Het lijkt erop dat Christus het Grieks-Romeinse deugdensysteem van prestaties en 
successen ondersteboven keerde. Voor prestatielijsten kwamen verlieslijsten en met 
hun verlieslijsten konden mensen achter Christus komen en werd hij hun leider.

In elk geval draaide Christus het waardesysteem en de waardebeleving van 
zijn leerlingen drastisch om. Wat in eerste instantie aanvoelde als vernedering, het 
zijn van een ‘loser’, bleek bij God anders te zijn. ‘Ook al lig je er bij de wereld 
helemaal uit, je ligt er bij God in.’ De meeste mensen hongerden en dorstten naar 
meer purper, zijde en marmer, maar voor God telde het smachten naar eerlijkheid, 
waarheid en rechtvaardigheid. Geluk of zaligheid zoals God het bedoelt, hebben 
mensen dan ook niet in eigen hand, want verlangen naar eerlijkheid en zuiver-
heid valt niet te bewerken of te construeren. Eerlijkheid van hart is er of is er niet. 
Zuiverheid van ziel is niet te bemachtigen met geld of invloed.84

Niet onze winstrekening telt voor God, maar onze verliesrekening. Met pres-
tatielijsten werken we ons bij hem niet naar boven. Onze verlieslijsten (linquenda) 
doen ertoe, omdat die ons hart pas echt doen hunkeren naar wat God wezenlijk 
vindt. Wat wezenlijk is voor God, heeft Jakobus kernachtig uitgedrukt: 

83 Cf. Stassen, Gushee, Kingdom Ethics, 32-78 (p. 33: ‘We believe that the virtues 
taught by Jesus in the Beatitudes can guide us as to which virtues to emphasize’) en 
Wright, After You Believe, 107: ‘The Beatitudes could be mistaken for a set of rules. They 
aren’t, however. They are much more like virtues, and that’s how they work’.
84 Cf. Francis W. Beare, The Gospel According to Matthew (Peabody: Hendrickson, 
1981) 127: ‘This blessedness is not something that can be attained by any “pursuit of hap-
piness”; nor by any kind of social reconstruction that can be made the basis of political 
programmes’.
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Zuivere en onbevlekte godsdienst voor God de vader is: omzien naar wezen 
en weduwen in hun druk en zichzelf onbesmet van de wereld bewaren. 
(Jakobus 1:27)

God vraagt om een hart dat ‘omziet’ naar mensen die verliezen lijden. Mensen die 
‘omzien’ naar anderen zijn voor God gelukkige mensen, die prijst hij gelukkig. 
Hier liggen zuivere bronnen van geluk, omdat in het omzien God zichzelf geeft. 
Zoals Christus bij de treurenden en rouwenden, de smachtenden en vervolgden 
is, zo is God erbij als wij dit treuren kennen en naar anderen omzien die ook ver-
liezen lijden (vgl. Matteüs 25:35-40).

Om hiertoe aan te zetten en ons in te oefenen, gebruikt het Nieuwe Testament 
verrassend genoeg terminologie uit de prestatiewereld. Soms zijn woorden ont-
leend aan de wereld van het leger (II Timoteüs 2:3-4) of aan de wereld van sport 
en spelen (II Timoteüs 2:5; I Korintiërs 9:24-27; Hebreeën 12:1). Tegen zijn leer-
ling Timoteüs zegt Paulus kernachtig ‘oefen je in de godsvrucht’ (I Timoteüs 4:7). 
De woorden ‘oefen je’ (Gr. gumnadze seauton) klonken in de stad Efeze regelmatig, 
maar dan in oefenscholen voor atleten, gladiatoren, soldaten enzovoort. Inoefe-
ning vroeg maximale inzet en zware inspanning. Christus volgen vraagt dit ook, 
alleen met andere motieven en perspectieven. Bij mensen zijn in hun verlies vraagt 
ook veel. Met zieken zijn, kan het uiterste vergen. Voor rechtelozen opkomen, kan 
veel kosten. Met andere woorden, voor leerlingen van Christus geldt ook dat aan 
opbouw, discipline, zelfcontrole en karakter wordt gewerkt, wellicht niet zo spar-
taans als in een vechtschool, maar toch: ‘No sweat no story, no guts no glory’ geldt 
ook christenen, maar dan in de oefenschool van Christus.

Met deze oefenschool in gedachten gebruikt het Nieuwe Testament ook no-
ties als ‘navolging’ en ‘nadoen’ (imitatio) om leerlingen van Jezus tot inoefening 
en karakteropbouw te brengen.85 Paulus laat zich in zijn leven kijken en laat zich 
door jonge gelovigen navolgen (I Korintiërs 4:16 11:1; Filippenzen 3:17; I Tes-
salonicenzen 1:6). Voor studenten van een rabbijn was het ‘kopiëren’ van de leraar 
heel normaal. Zij volgden de leermeester nauwkeurig in zijn denken en doen en 
probeerden wat zij zagen en hoorden zelf in de praktijk te brengen (II Timoteüs 
3:10). Zo was navolging een permanente en wezenlijke vorm van inoefening. De 
uiteindelijke bedoeling was beslist niet om een ‘kloon’ van de leraar te zijn, maar 
om ‘navolger van God’ te zijn (Efeziërs 5:1, mimètai). Mensen zijn beelddagers van 
God. Daar ligt hun roeping.

85 Zie Wright, After You Believe, 125-133.

Gunnende kerk NW.indd   111 01-10-12   14:33

vrij voor persoonlijk gebruik - niet voor commercieel gebruik



112

Dit hoofdstuk over de morele ruimte van de schepping kort samenvattend kunnen 
we met vertrouwen stellen dat in ethisch opzicht de schepping onder het teken 
van Gods voorzienigheid staat. In het Noachitische verbond worden mens en dier 
en ding onder de blijvende zegen van God geplaatst. Deze zegen houdt onder 
meer in dat alle mensen en volken de ondergrens van goed en kwaad horen te 
bewaken en daar wetgeving aan dienen te verbinden. Ook overheden vallen daar-
mee onder Gods voorzienende zorg. Natuurrecht en natuurlijke denkkracht van 
mensen reiken ver, ook het natuurlijke vermogen tot deugd en moraal, maar daar 
is ook alles mee gezegd. Het Griekse burgerideaal en een leven van ‘godsvrucht’ 
in de genade en de vergeving van Christus zijn niet te vergelijken. Mensen heb-
ben dit laatste nodig om ook in moreel opzicht toe te komen aan hun roeping 
als mens.

Onderzoek naar de morele ruimte van de schepping brengt ons niet alleen bij 
het goede van deze wereld, maar ook bij het kwaad, als mogelijkheid en als daad. 
Het volgende hoofdstuk gaat hierop in.
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5.	Morele	ruimte	van	het	kwaad

Voor de ethiek is onderzoek naar karakter en kenmerken van het kwaad wezen-
lijk.1 Onderscheiden tussen goed en kwaad betekent dat beide kanten van de 
streep worden beschreven en in kaart gebracht. Ook het kwaad moet worden 
geïdentificeerd. In zes paragrafen probeer ik dit te doen: (1) het kwaad is geen 
materie, (2) het kwaad gaat verbindingen aan met systemen, (3) het evangelie zet 
de machten op hun plaats, (4) de overheid heeft een geweldsmonopolie en moet 
soms geweld met geweld bestrijden, ook al lijkt dit dubbel, (5) dubbelheid en 
wegkijken van dubbelheid geeft gelegenheid tot kwaad en geeft (6) ook gelegen-
heid tot haatsystemen.

Een van de meest complexe kanten van ethiek is die van de notie ‘kwaad’, want 
wat is het en waar komt het vandaan? De vragen zijn net zo ingewikkeld als be-
langrijk en toch is er geen afdoende antwoord op te geven. We zullen het moe-
ten stellen met een voorzichtige en allerminst volledige benadering die op zich 
wel voldoende houvast biedt voor zinvolle ethische reflectie over mensen en het 
kwaad. We kiezen ervoor om vanuit de fundamentele eenheid van schepping en 
leven te vertrekken en van daaruit kwade patronen aan te wijzen, hoewel ook dit 
een hachelijke onderneming is, omdat aanwijzen van het kwaad snel kan leiden tot 
onterechte afwijzing en ‘verduiveling’ van de schepping. Alles wat God gemaakt 
heeft is in de kern goed en niet verkeerd, zegt de apostel Paulus (I Timoteüs 4:4).

5.1	 Geen	materie
‘Het kwaad’ als begrip is een verzamelterm voor moreel foute gedachten en han-
delingen en heeft als zodanig de dimensie van verkeerde intenties op het oog.2 
Het kwaad zit hem dus in handelingen, gedragingen en gedachten, niet in de 
geschapenheid van de wereld zelf. Met ‘het kwaad’ bedoelen we dus kwade wil, 
kwade bedoelingen en kwade verrichtingen: ‘al deze slechte dingen komen van 

1 Zie vooral Bonhoeffer, Aanzetten voor een ethiek, 18, 21, 24, 42-51, 68-70, 212. 
2 Cf. Walter Grundmann, ‘kakos’, in G. Kittel (ed.) Theological Dictionary of the New 
Testament, Vol. 3 (Grand Rapids: Eerdmans, 1965) 469-481, en Günther Harder, ‘ponèros, 
ponèria’, in G. Kittel (ed.) Theological Dictionary of the New Testament, Vol. 3 (Grand Rapids: 
Eerdmans, 1965) 546-566.
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binnenuit en die maken de mens onrein’ (Marcus 7:23; cf. Exodus 23:2). Het 
‘goede’ is evenzeer als een containerterm te zien voor goede gedachten, inten-
ties en verrichtingen, waarvan God zelf de Bron is. Hij alleen is immers de ware 
Goede (Matteüs 19:17).

Het kwaad is geen substantie, is ook niet een bepaald soort materie en kan niet 
ergens in tijd en ruimte als object worden aangewezen.3 Mensen dienen ervoor 
te waken om de schepping en de daarmee gegeven wereld in tweeën te delen: 
een deel van God en een deel van de duivel. De wereld is één. De vraag naar 
de oorsprong van het kwaad (unde malum?) is ten diepste door mensen niet te 
beantwoorden,4 maar één zaak staat toch wel vast: ‘Van de HEER is de aarde en 
alles wat daar leeft, de wereld en wie haar bewonen’ (Ps. 24:1). Alles is van God en 
alles staat onder God. We krijgen in de Schrift niet de indruk dat goed en kwaad, 
licht en duisternis, van gelijke ‘kunnen’ zijn. Licht en duisternis houden elkaar 
dan ook niet in balans en zij verdelen de wereld ook niet onder elkaar. Alles wat 
aan kwaad wordt aangericht, ligt dus in meerdere en in mindere mate in de ge-
doogzone van God. Het is vanuit Gods gedogen dat het kwaad ruimte krijgt, niet 
omdat het kwaad ruimte afdwingt bij God.5 Met andere woorden: wat God niet 
toestaat, kunnen kwade machten niet voor elkaar krijgen.

Een oorspronkelijk christelijk denker als de kerkvader Augustinus kwam er 
dan ook niet toe om de gebroken en gevallen schepping als het grote kwaad aan 
te wijzen. Ook ongehoorzame en schuldige mensen zijn het kwaad zelf niet. 
Mensen en het kwaad vallen niet samen. Daarom ziet Augustinus het kwaad niet 
als een ding, een ‘iets’ of een object, maar als een mogelijkheid die voortkomt uit 
een gebrek aan het goede.6 Het kwade komt op uit een tekort, uit een gebrek of 

3 Cf. Brinkman, Het drama van de menselijke vrijheid, 93-98.
4 Cf. Horst W. Beck, Biblische Universalität und Wissenschaft: Grundriß interdisziplinä-
rer Theologie (Acta Dei – Facta Mundi; Neuhausen-Stuttgart: Hänssler-Verlag, 1987) 134: 
‘Der Ursprung des Bösen steht im Zeichen des echten Geheimnisses (…) Die Schrift hat 
bezeichnenderweise über eine der schwersten anthropologischen und kosmischen Grund-
fragen keine Lehre’.
5 Zie Job 1:12; II Petr. 2:4; Judas :6; Openb. 9:1-3; Joh. 1:5; Luc. 4:6, de woorden 
‘zij is mij overgegeven’ impliceren dat God ver boven de duivel staat.
6 Aurelius Augustinus, Enchiridion de fide et caritate (Darmstadt: Wissenschaftliche Buchge-
sellschaft, 1960) III.11: ‘Quid est autem aliud, quod malum dicitur, nisi privatio boni?’, zie pp. 
37-45 over het goede en het kwade. Om Augustinus te begrijpen is bestudering van Plotinos 
nodig, zie bijv. Enneaden (Budel: Damon, 2005) I 8,7 (p. 171). Zie ook John Hick, Evil and the 
God of Love (London: The MacMillan Press,19772) 37-58, Rik Benjamins, Een zachte soort van 
zijn. Drie manieren om van God te denken: Plotinus, Rilke, Jonas (Budel: Damon, 2003).
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gemis, van waaruit de kwade wil ontstaat om Gods geboden te overtreden. In de 
geschiedenis van de zondeval wordt deze wil tot het kwaad gesteund en geflan-
keerd door twee prominente oerverlangens, namelijk trots (superbia) en begeerte 
(concupiscentia). Trots en begeerte, hoogmoed en hebzucht, arrogantie en egoïsme, 
brengen de mens uiteindelijk tot ‘kennis van goed en kwaad’ (Genesis 3:5-6), maar 
deze wijsheid komt niet voort uit de ‘vreze des Heren’ (Spreuken 9:10), wel uit 
een zucht naar onafhankelijkheid en autonomie.7

Volgens Augustinus is dit menselijk tekort structureel en wordt elk mens met 
de neiging tot hoogmoed en hebzucht geboren. Het tekort pleit hem ook niet 
vrij of onschuldig. Hij is verantwoordelijk en schuldig, ook al is hij niet in staat 
om zijn verkeerde neigingen voldoende te beteugelen of in te dammen. Schuld 
en schaamte omvangen hem en hij is volstrekt niet in staat om zichzelf te redden. 
Als God in deze verlorenheid de hand niet zou uitsteken, verdrinkt een mens in 
zijn tekort en gebrek, aldus Augustinus.

Het kwaad valt dus niet samen met een mens of met een ding of met een com-
binatie van die twee. Het kwaad is ook niet een kosmisch principe dat de zichtbare 
ruimte verdeelt of, erger nog, ‘opdeelt’.8 We kunnen de wereld, mensen en dieren 
en dingen, dan ook niet indelen in groepen of gebieden met het stigma ‘goed’ of 
‘kwaad’ erop. Wel kunnen we het kwaad omschrijven als morele ruimte die niet 
deugt. Dit wil zeggen dat er waarden en gedragingen gelden die het leven niet 
verheffen maar neerhalen, verlagen en ook verwoesten. Het gaat dan om morele 
ruimte die de ‘ondergrens’ van het Noachitische verbond niet eerbiedigt, maar 
er flink doorheen zakt en verkeerde menselijke neigingen weigert in te dammen 
(Genesis 8:21). Als Jesaja roept: ‘Houdt de geweldenaar in toom!’ (Jesaja 1:17), dan 
zal men in een morele ruimte die niet deugt de geweldenaar ongemoeid zijn gang 
laten gaan, hem door de vingers zien of hem zelfs aanmoedigen en belonen voor 
zijn rechtsverkrachting en rechtsondermijning.

Kwade initiatieven en gedragingen nemen aan invloed en macht toe naarmate 
zij tot vaste gewoonten en patronen worden en zelfs tot systemen van kwaad 
transformeren. De volgende paragraaf legt dit uit.

7 Zie Wenham, Genesis 1-15, 63-64.
8 Cf. Bonhoeffer, Aanzetten voor een ethiek, 24, 44 (‘er zijn niet twee werkelijkheden’), 47 
(‘Juist daarom is de christen niet meer de mens van het eeuwige conflict’), 49 (‘de wereld is niet 
opgedeeld tussen Christus en de duivel’), 212 (‘Weten van goed en kwaad lijkt het doel van alle 
ethische bezinning. Het eerste dat christelijke ethiek te doen staat is aan dit weten een einde te 
maken’). We hebben dus te maken met fundamentele onaanwijsbaarheid van kwaad en dus ook 
van goed. Mensen kunnen dit uit zichzelf niet. Gods Woord moet ons de weg wijzen.
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5.2	 Systemen	van	kwaad
Waar verkeerde morele ruimte tot een systeem en een machtsfactor van kwaad-
willendheid wordt, spreken we in nieuwtestamentische zin van ‘duisternis’ (Efe-
ziërs 6:12), van ‘wereld’ (Galaten 1:4) en van ‘wereldgeesten’ (Kolossenzen 2:8, 
NBG’51).9 Deze ethische ‘machten’ zijn pertinent onderdrukkend en verwoes-
tend, omdat zij krachtige gewoonten en attitudes ontwikkelen tot het uitvinden 
en kopiëren van moreel kwaad gedrag. De notie ‘duisternis’ geeft aan dat mensen 
het zicht ontnomen wordt op de weg van God (Johannes 12:35) en de gegeven 
waarden die daarbij horen. De ‘wereld’ is van kwade wil omdat de morele ruimte 
van het systeem ‘wereld’ bijna machinaal toewerkt naar de twee ethische karakte-
ristieken die de mens in de Hof van Eden deden vallen, namelijk trots en begeerte 
(I Johannes 2:16). Het draait binnen dit systeem voornamelijk om ‘zien en gezien 
worden’ (videre et videri10), het monomane plaatje van eer, bezit en geilheid. De 
‘wereldgeesten’ kunnen worden gezien als tijdgeesten, eigentijdse grondstructuren 
van denken en geloven, die onze orde en maatschappij sturen en bijeenhouden en 
mensen tot consument en gebruiksvoorwerp maken van economische, politieke 
en zelfs religieuze systemen.11 Door ‘wereld’ en ‘wereldgeesten’ raken mensen in 
de ban van succes, carrière, bezit, geweld, haat, angst, sektarisme en alles wat hen 
in mallemolens en de vaart der volken voortdrijft.

Al met al is er veel dwingends en donkers dat de morele ruimten van mens en 
wereld inkleurt en opeist. ‘Duisternis’, ‘wereld’ en ‘wereldgeesten’: het zijn mach-
ten en machinerieën die de ‘god van deze eeuw’ doorlopend bedenkt, in bewe-
ging zet en tot krachtige bolwerken en systemen van verzet tegen Gods waarden 
opwerkt (II Korintiërs 4:4 en 10:412). Systemen zijn ambivalent omdat zij ener-
zijds voor continuïteit, bestendigheid en orde zorgen, maar anderzijds tot ‘heilig 
statuut’ kunnen worden waarop gewone en weldenkende mensen te pletter lopen.

Systemen en structuren zijn nodig om enige vat en continuïteit op het leven 
te hebben. Ze voorkomen chaos en bouwen stabiliteit in. Systemen zijn bedoeld 
om mensen te dienen. Zij horen geen doel in zichzelf te zijn, om de economie 

9 Cf. Brinkman, Het drama van de menselijke vrijheid, 163-198.
10 Tertullianus, De spectaculis 25: ‘Over het algemeen denkt niemand die naar het 
theater gaat aan iets anders dan zien en gezien worden.’
11 Cf. Geurt Henk van Kooten, Paulus en de kosmos. Het vroege christendom te midden 
van de andere Grieks-Romeinse filosofiën (Essay; Zoetermeer: Boekencentrum, 2002) 158-
189.
12 II Kor. 10:4 gaat over het neerhalen van bolwerken van spitsvondigheden die 
door Paulus’ tegenstanders worden opgeworpen.
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draaiende te houden, om defensie in stand te houden of om bankrekeningen van 
de ‘happy few’ en het succes van de mooisten en de besten veilig te stellen. Een 
systeem dat zichzelf tot doel stelt, wordt ideologie of erger nog, totalitaire ideolo-
gie. Totalitair willen en handelen maakt dat aan alle morele en sociale beveiligings-
mechanismen wordt voorbijgegaan en nietsontziende procedures en maatregelen 
worden genomen om een (meestal) eendimensionaal doel te bereiken. Totalitaris-
me gaat voor het totaal, het alles en geheel van de macht, de markt en de toekomst. 
Met minder neemt het geen genoegen. Totalitarisme is een oceanische macht die 
over alles heen slaat en alles op zijn weg tot zee binnen de zee maakt. Het komt 
in het klein in gezinnen voor en in het groot in bedrijven, kerken, organisaties 
en landen. Totalitaire denkers zijn uit op grenzeloze macht en grenzeloos gelijk, 
zonder dat vragen worden gesteld. Wie een vraag stelt, is verdacht.

In het oude Rome kon een succesvol generaal de eer te beurt vallen om een 
triomftocht te houden. Hij kon daar aanspraak op maken als hij een gerecht-
vaardigde oorlog had gevoerd en minimaal vijfduizend vijanden had gedood. De 
triomftocht was een indrukwekkend schouwspel en bracht de generaal ’s lands 
hoogste eer. Langs de route stonden duizenden toeschouwers die de triomfator 
toejuichten, die met een vierspan de stad binnenreed en over het Forum Roma-
num, langs het Circus Maximus naar het Capitool trok. Gekleed als Jupiter, de 
wangen roodgeverfd, steeg hij even boven iedereen uit. In zijn ene hand hield 
hij een scepter vast, in de andere een lauriertak. De wereld lag aan zijn voeten. 
Daarbij hield een slaaf een gouden kroon boven zijn hoofd die hem telkens in het 
oor toefluisterde: ‘Kijk achterom! Denk eraan dat je een mens bent!’ (Respice post 
te! Hominem te esse memento! 13). Voor hem liepen hoornblazers, krijgsgevangenen, 
dragers met de buit en borden waarop de prestaties stonden geschreven, achter 
zijn wagen liep zijn familie en een stoet soldaten die hem en Jupiter toezongen.

De voortdurende influistering lijkt een dissonant in het koor van lof en applaus 
te zijn, maar deze stem sprak de waarheid. Toen de eeuwen van Romes republiek 
ten einde liepen en de eeuwen van de keizers en alleenheersers aanbraken, raakte 
deze waarheid helaas op de achtergrond. Tijdens het bewind van keizer Augustus 
en keizer Tiberius leefde, werkte en stierf Jezus. 

We zien in de Schrift dat Jezus en zijn leerlingen regelmatig in botsing kwa-
men met de machten van hun tijd. We kunnen spreken van een aaneenschakeling 
van momenten van krachtmeting, ‘power encounters’, waarop de aanspraken van 

13 Fik Meijer, Macht zonder grenzen. Rome en zijn imperium (Athenaeum; Amsterdam: 
Polak & Van Gennep, 2006) 44.
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de machten van kwade wil geconfronteerd werden met de aanspraken van God.14 
Paulus leerde dat Christus de machten had overwonnen en ‘openlijk te schande’ 
had gezet. Het christelijk geloof stond dan ook meestal in kritische verhouding 
tot de heersende macht. Daarbij doorbraken christenen patronen van sociale on-
gelijkheid tussen rijk en arm, heer en slaaf, man en vrouw (Matteüs 23:8; Galaten 
3:28; Filemon 16). Het vroege christendom leerde en leefde een principiële ge-
lijkheid van mensen. 

Sociaal-economische en ook religieuze systemen hebben meestal belang bij 
het handhaven van de status quo, de bestaande orde. Het zogeheten militair-indus-
trieel complex van een land zit meestal niet te wachten op sociale hervorming 
en herverdeling van de macht. De bestaande orde ziet zich het best gediend met 
toenemende concentraties van geld en macht. De doorsnee mens wordt veron-
dersteld allereerst homo economicus te zijn – de mens die wil kopen en consumeren 
– en dieper dan deze paar centimeters wordt nauwelijks gekeken. Hij levert zich 
uit aan botte monetaire machten die hem onophoudelijk dicteren om vooral van-
uit de geldsystemen naar zichzelf te kijken en zichzelf van daaruit voortdurend te 
verwennen en te waarderen. Dat hier de ‘wortel van alle kwaad’ groeit en dat dit 
eeuwige vergelijken aan monetaire standaards mensen onrustig, onzeker en onge-
lukkig maakt, wordt wel geweten maar ook schouderophalend terzijde geschoven 
(I Timoteüs 6:10).15

Al met al is het kwaad, gehecht aan religieuze en seculiere patronen en syste-
men, een machtsfactor die zowel individuen als groepen en volken gemakkelijk 
kan onderwerpen. Systemen van kwaad zijn soms als geoliede machines die ge-
makkelijk te bedienen zijn. Het evangelie is erop uit om zand in deze machines 
te strooien. De boodschap van Christus laat zich daarmee kennen als een ethische 
tegenmacht. Zie de volgende paragraaf.

5.3	 Machten	op	hun	plek	gezet
Monetaire machten worden door het evangelie uitgedaagd en neergezet als een 
lagere orde. In Gods Koninkrijk heeft geld niet zo’n belangrijke plaats (de mens 

14 Cf. H. Berkhof, Christus en de machten, 47-51, McClendon, Systematic Theology, 
Vol. 1: Ethics, 179-182 (179: ‘the mission of Jesus is understood both in Epistles and Gospels 
as conflict with and conquest of these [corrupted] powers’).
15 Zie Jacques Ellul, Money & Power (Basingstoke: Marshall Pickering, 1984) 71-72: 
‘Wealth, then, is reduced to money. And money has no place in the work of redemption’, 
en A. van de Beek, Ontmaskering – christelijk geloof en cultuur (Zoetermeer: Meinema, 2001) 
58.
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is eerder homo sustinens dan homo economicus16). We zien dit bijvoorbeeld gebeuren 
in Filippi, als een waarzeggende vrouw door haar bazen wordt geëxploiteerd en 
uitgebuit en Paulus de ‘geest’ die haar onderdrukt uitwerpt (Handelingen 16:16-
24). Lucas schrijft dat de vrouw haar eigenaars ‘veel voordeel’ bracht. Toen zij hun 
‘kans op voordeel’ (bron van inkomsten, NBV) zagen afnemen, werden Paulus en 
Silas vastgegrepen, mishandeld en gevangen gezet.17 Iets vergelijkbaars gebeurt la-
ter ook in de bekende havenstad Efeze, als door de verkondiging van het evangelie 
de handel in zilveren Artemistempels terugloopt. Er ontstaat grote commotie en 
een dreigende situatie doet zich voor als medewerkers van Paulus in het theater 
worden gedreven (Handelingen 19:11-34).

Waar met zegen en vrucht het evangelie wordt verkondigd, worden heersende 
monetaire machten vaak gestoord en worden ze voor het oog van de wereld 
minder belangrijk, dat wil zeggen klein gemaakt.18 De machten worden met het 
komen van Gods Koninkrijk op hun plaats gezet en op hun nummer gezet, ver 
beneden Christus. Het evangelie doet dit om ruimte te maken voor vrijheid en 
verandering van waarden. De boodschap van God maakt dat mensen kunnen 
opstaan en durven opstaan en van de machten weglopen. Lucas laat in het boek 
Handelingen zien dat het evangelie een weg van vrijheid opent en dat onderdruk-
kers negatief in hun eigen rechtsgeding betrokken raken. Paulus beroept zich bij 
zijn verdediging diverse malen op het recht. De zittende macht zou dan zomaar in 
haar eigen zwaard kunnen vallen, als er werkelijk recht wordt gedaan.19

Het feit dat Paulus zich beroept op het Romeinse recht en op de keizer geeft 
aan dat overheden voor de apostel ‘onder de regenboog’ staan. We hebben vanuit 
het Noachitische verbond geconstateerd dat overheden geroepen zijn om in het 
licht van Gods trouw en voorzienigheid noodzakelijke verantwoordelijkheden op 
te pakken. Overheden staan onder Gods zegen en bijstand, ook al hebben zij van-

16 De mens is in de eerste plaats niet een homo economicus maar een homo sustinens, 
een mens die zich weet te handhaven door verantwoordelijk gedrag, zoals wachten en het 
met zichzelf en anderen onder zware omstandigheden uithouden.
17 Cf. Bruce, The Book of the Acts, 312-315, en Otto Bauernfeind, Die Apostelge-
schichte (Theologischer Handkommentar zum Neuen Testament 5; Leipzig: Deichertsche 
Verlagsbuchhandlung, 1939) 209: ‘Das menschliche Leben ist freilich so fest mit den dun-
klen Mächten verflochten, daß ein Vorstoß gegen sie oft gleich auch die Feindschaft der 
Menschen nach sich zieht’.
18 J. van Eck, Paulus en de koningen. Politieke aspecten van het boek Handelingen (Frane-
ker: Van Wijnen, 1989) 30-32.
19 Van Eck, Paulus en de koningen, 6.
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uit hun eigen perspectief niets met de God van Abraham, Isaak en Jakob van doen. 
Het recht kan in elk geval zegevieren, alhoewel in Paulus’ situatie onduidelijk blijft 
hoe en of het recht zijn loop heeft gekregen. Misschien kreeg de apostel zijn recht 
maar ten dele. Misschien ook helemaal niet. Hoge verwachtingen die mensen van 
rechtssystemen hebben, komen feitelijk maar zelden uit. Zeker als de rechtsorde 
op een moeras van corruptie en nepotisme staat en de rechtsgang voortdurend in 
onduidelijke juridische procedures wordt gefrustreerd en uiteindelijk vastloopt.

Om de overheid als macht op haar plaats te zetten, vragen we kort door naar 
de wijze waarop in de Schrift over de overheid wordt gedacht. De overheid staat 
onder de zegen van de regenboog, zo zagen wij, maar er is meer over te zeggen.

We merken in de Schrift niets van een groot ideaal ten aanzien van staat en 
overheden. Een overheid moet er zijn om het recht te dienen en veel meer wordt 
er van haar niet gevraagd. Politiek hoort in de eerste plaats dienstbaar te zijn aan 
een overheid die recht verleent en aan een samenleving die om recht vraagt.20 Het 
woord dienstbaarheid is hier allesbepalend, zoals Paulus aangeeft: ‘Zij staat immers 
in dienst van God, u ten goede’ (Romeinen 13:4). De overheid is letterlijk ‘diena-
resse Gods’ (theou gar diakonos estin21), ‘u ten goede’ (soi eis to agathon). Het kan dus 
niet zo zijn dat een overheid zichzelf dient of trakteert. Een overheid die macht bij 
zichzelf concentreert en wetten uitvaardigt die weinig meer van doen hebben met 
‘recht doen’ aan mens en samenleving, beweegt zich van de bedoeling van God af. 
Het ‘u ten goede’ kan ‘u ten laste’ worden.22

Omdat in de gemeente wordt vooruitgegrepen op het einde van de machten, 
zijn christenen meer aan God dan aan de overheden gehoorzaamheid schuldig 
(Handelingen 4:19; 5:29).23 Soms is een confrontatie tussen kerk en overheid niet 
te voorkomen, omdat de overheid zich bijvoorbeeld gaat bemoeien met de vrij-

20 Zie Roel Kuiper, Dienstbare politiek. Voor een verantwoordelijke samenleving en een 
rechtvaardige overheid (G. Groen van Prinstererstichting, Wetenschappelijk Instituut van de 
ChristenUnie; Amsterdam: Buijten & Schipperheijn, 2011).
21 ‘Van God’ is in de Griekse constructie vooraan geplaatst ‘om zoo sterk moge-
lijk uit te drukken, dat de overheid dienares van God is’ en de werkwoordsvorm ‘is’ is er 
‘opzettelijk bij geplaatst, om uit te drukken, dat dit metterdaad zoo is’, S. Greijdanus, De 
brief van den apostel Paulus aan de gemeente te Rome, deel 2 (KNT 6/2; Amsterdam: Van Bot-
tenburg, 1933) 568.
22 Dit was de strijd van Bonhoeffer. Hij plaatste de overheid onder de mandaten die 
God heeft gegeven en de staat onder het ‘voorlaatste’. Bonhoeffer, Aanzetten voor een ethiek, 
28, 54-55, 281-314.
23 De uitspraak heeft een boeiend precedent in Socrates, zie Plato, Apologia 29D.
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heid van geweten van mensen. De tegenreactie van de kerk in zo’n situatie kan 
niet anders zijn dan kiezen voor burgerlijke ongehoorzaamheid.24

De overheid is dienares van God, zonder dat zij kerk is of kerk wordt. Een 
christelijke staat of om het even wat voor heilstaat zien wij voor de toekomst niet 
weggelegd. Een overheid die haar roeping vanuit God verstaat, zal geen christe-
lijke heilstaat wensen. Het heil is immers niet uit de overheid, maar uit Israël, uit 
de Joodse Messias Jezus (Johannes 4:22). Wel zal zij willen luisteren naar de Schrift 
en Gods morele horizon die daarin te vinden is, maar die horizon dient politiek te 
worden vertaald en in gesprek en debat met de héle samenleving te worden ‘uit-
onderhandeld’. Dit wil zeggen dat de rol van christenen bij de overheid groot kan 
zijn, maar de rol van een christelijke overheid klein.25 De vraag is of er wel zoiets 
als een christelijke overheid bestaat. Een overheid hoort er niet alleen voor Chris-
tus of voor christenen te zijn, maar voor alle mensen. Dus ook aan God onge-
hoorzame mensen hebben recht op ruimte. Hoeveel ruimte, is geen uitgemaakte 
zaak.26 Iedere overheid houdt, hoe spijtig ook, Molochs van het volk te voeden.27

De overheid wordt als macht ook op haar plaats gezet in de wijze waarop in 
het Oude Testament de notie van staatsmacht aan de orde wordt gesteld. Gods be-
doeling met macht en recht lezen we in het bijzonder af aan zijn omgang met het 
volk Israël. De Israëlieten werden door Mozes uit Egypte geleid en in de vrijheid 
gesteld om niet opnieuw onder het juk van machten en potentaten te komen. 
De geschiedenis van Israël laat zien dat het beter is om niet te geloven in vrome 
bedoelingen van hooggeplaatsten als het op een eerlijke verdeling van de macht 
aankomt. Het verzoek van de oudsten van Israël tot het aanstellen van een koning 
‘als bij alle andere volken’ kwam voort uit verkeerde motieven (I Samuël 8:5).

24 Cf. F.F. Bruce, The Book of the Acts (NICNT; Grand Rapids: Eerdmans, 1988) 96-97. Met 
het verbod om te spreken over Jezus miskende de overheid haar eigen status, ook volgens 
Rom. 13:1-7, omdat spreken over Jezus niet onder ‘verkeerd handelen’, ‘kwaad doen’ of 
‘kwaad bedrijven’ kan worden geschaard. Immers, als een overheid naar echte delicten gaat 
zoeken, komen die onder christenen niet voor, als het goed is. Zo betogen ook de apologe-
ten van de Oude Kerk, zoals Justinus de Martelaar, Tertullianus, Athenagoras, Minucius Felix.
25 Cf. Pieter Jan Dijkman, Bart Wallet, ‘Wij zoeken Gods gerechtigheid voor Ne-
derland. ChristenUnieleider en vicepremier Rouvoet over de smalle marges van christe-
lijke politiek’, Wapenveld 59/2 (2009) 20-29. Cf. Gijsbert van den Brink, ‘Tussen theocratie 
& wereldmijding’, Denkwijzer – Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie 12/1 (maart 
2012) 26-30.
26 Cf. Paas, Vrede stichten, 376-380, 398-425.
27 De Molochdienst was verschrikkelijke afgoderij, zie Lev. 18:21; 20:1-7; I Kon. 
11:7; II Kon. 23:10; Jer. 32:35; Hand. 7:43.
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Israël was niet bedoeld om ‘als alle andere volken te zijn’, maar was ertoe be-
stemd om het begin van een nieuwe mensheid met een nieuwe bestaansorde te 
worden. Er was geen ruimte voor een koning of een andere verheerlijkte burger. 
Toen de koning er toch kwam, waren er horden priesters en profeten nodig om 
hem in het gareel te houden.28 Confrontaties met koningen kostten betrekkelijk 
veel priesters en vooral profeten hun leven. Daarom diende Israël zich juist van 
de statenwereld te distantiëren en was zij in principe geroepen tot een na-statelijk 
(post-etatistisch) bestaan29, niet tot het stapelen van macht op de troon van een 
koning. Kenmerkend voor de Schrift is daarom haar pertinente ongeloof in de 
heilzaamheid van een machtige staat.

We zetten de machten ook op hun plaats door erop te wijzen dat het begrip 
‘macht’ in Nederland een geloofwaardigheidsprobleem heeft. Macht en machts-
concentraties zijn bijna altijd minder heilzaam dan we denken. Machtsconcen-
tratie leidt meestal tot het monddood maken en dom houden van grote groepen 
mensen die zich aan de macht vergapen of de moed niet hebben om zich te ver-
zetten. Macht (potestas) heeft in de eerste plaats tot doel om zichzelf te handhaven, 
zichzelf in stand te houden. Gezag (auctoritas) is iets anders dan macht. Gezag im-
pliceert weliswaar bevoegdheid tot gebruik van macht (zoals een overheid politie 
moet kunnen inzetten), maar kan er ook bewust aan voorbijgaan. Iemand met 
natuurlijk gezag hoeft meestal niet naar de macht of naar machtsvertoon te grij-
pen. Omgekeerd is vaak wel waar dat bij gebrek aan natuurlijk gezag, mensen en 
systemen geneigd zijn om de macht te grijpen en deze te verheerlijken, zoals bij 
staatsgrepen en militaire parades. Gezag kan zich beter niet met bot vertoon van 
macht in stand houden, omdat ieder dan wel aanvoelt dat er iets met dit gezag niet 
klopt. Wie veel met spierballen rolt of zijn charmes en retoriek in de strijdt werpt, 
heeft een probleem, voornamelijk een geloofwaardigheidsprobleem.

Helaas zien we dit laatste in Nederland te vaak gebeuren. Regelmatig worden 
mensen op sleutelposities gezet vanwege hun charmes, overtuigingskracht, cha-
rismatische uitstraling, x-factor en ga zo maar door, zonder dat de vlag de lading 
dekt. Ook binnen het bedrijfsleven zijn stijl en presentatie minstens zo belangrijk 
als (zo niet belangrijker dan) inhoud en inzicht. Het gebeurt maar al te vaak dat 

28 Cf. Henk Bakker, De weg van het wassende water. Op zoek naar de wortels van het 
Baptisme (Zoetermeer: Boekencentrum, 2008) 172-174.
29 Zie C. van Duin, Het bijbels ongeloof. Een radicaal-doperse theologie van het Oude 
Testament (Delft: Eburon, 2010) 40. Het exodusmotief, gekoppeld aan het ‘ongeloof in de 
staat’, is voor Van Duin het ‘midden’ van de Bijbelse theologie van het Oude Testament.
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managers met hoge inkomens machtsposities vervullen zonder over voldoende 
vakkennis te beschikken. Managers zonder expertise op enig terrein trekken een 
kar met vaklui, deskundigen en experts. En dit zal soms wel goed gaan, maar niet 
altijd. Vaklieden willen bezig zijn met vakinhouden en met kwaliteit, niet gehin-
derd door productiecijfers en dollartekens, waarvan verhoudingsgewijs de winst 
als eerste op de salarisstrookjes van de managers verschijnt. Er wordt wel gedaan 
alsof passie en idealen drijfveren zijn, maar op den duur komt toch uit dat de 
diepste interesse bij koel zakelijk rendement ligt en niet bij mensen. Managers 
met macht en grote witte plekken in hun kennisblok hebben een geloofwaardig-
heidsprobleem en hebben daarom demonstraties van macht nodig om de touwtjes 
in handen te houden. Daarom wordt angst op de werkvloer geïnjecteerd, om het 
ware kenniskapitaal goed onder druk te houden.

Verheerlijking van menselijke macht is een doel in zichzelf, zeker voor het 
type macht dat zich gemakkelijk aan de narcistische kant van onze cultuur hecht.30 
Opgaan in het succes van een BN’er is alsof je zelf een beetje succes hebt. Wie 
het in Nederland heeft gemaakt wordt als idool op de schouders gezet. Het Ne-
derlandse mediacircus is inmiddels uitgegroeid tot een soort van ‘idolocratie’, met 
‘lievelingen’ die zichzelf voortdurend herhalen, is het niet met een lied dan is het 
wel met een quiz of een eigen realityshow. Succes en macht verkopen goed, ook al 
heeft de vorm van glitter en spanning nauwelijks enige inhoud. Het gaat immers 
niet om authentieke zorg voor mensen, maar om het in stand houden van macht 
en weelde. Tsjakka is kassa.

Door deze Molochs te voeden, kan een land op den duur in de aap gelogeerd 
raken. Als charlatans en dilettanten vanwege hun idolenstatus bijvoorbeeld op vi-
tale politieke sleutelposities komen, maakt een land zich op voor een recessie van 
zijn moreel kapitaal. De macht van de nonsens heeft geen boodschap aan waarden 
als fatsoen, oprechtheid en wijsheid.

Maar gelukkig worden machten ook op hun plaats gezet door erom te lachen 
en door in te zien dat macht en domheid elkaar regelmatig vinden. Ruim vijf-
honderd jaar geleden schreef Erasmus van Rotterdam zijn bekende persiflage over 
de macht van de ‘zotheid’ (1511). Ironisch genoeg noemde hij zijn boekje ‘lof der 
zotheid’ (laus stultiae), omdat dit is wat mensen om zich heen zien gebeuren. Dom-

30 Zie Bonhoeffer over de aanbidding van macht in Hitlers Duitsland, Aanzetten 
voor een ethiek, 18, 21, 68-70. De ‘betoverende glans van succes’, de gespierde dadendrang, 
lijkt het te winnen van het Woord van God, en toch is dit niet waar. Succes boeit en zet 
mensen gevangen. Gods Woord is vrij en maakt vrij (cf. II Tim. 2:9).
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heid staat immers midden in de schijnwerpers en oogst heel wat bekijks, succes en 
rijkdom. Eigenlijk kunnen we niet meer zonder de domheid, omdat er dan ook 
heel wat moois verloren zou gaan. Dit is waarom de zotheid bij Erasmus denkt 
dat hij almachtig is.31 Overal doet hij zijn ding en merkt hij: ‘Van dit soort nonsens 
raakt het volk onder de indruk.’32 Uiteindelijk lijkt de toestand van de zot ver-
kieslijker dan welke andere, omdat het niet uitmaakt of men wordt geraakt door 
de schijn of door de waarheid, als het leven maar prettig is. Om dit te illustreren 
vertelt de Zotheid een verhaaltje.

Ik ken een naamgenoot van mij die zijn bruid een collectie valse edelstenen 
ten geschenke gaf, haar ervan overtuigend – want kletsen kon hij! – dat 
ze niet alleen echt en natuurlijk waren, maar zelfs van bijzondere en on-
schatbare waarde. Ik vraag u, wat voor verschil maakte het voor de vrouw, 
daar haar ogen en geest immers evenveel vreugde beleefden aan het glas, 
dat ze in feite waardeloze rommel bewaarde als ware het een schat? Haar 
man bespaarde intussen grote onkosten en profiteerde van de dwaling van 
zijn vrouw die hem niettemin even toegenegen was als wanneer hij dure 
geschenken voor haar had gekocht.33

Vanuit de domheid geredeneerd is er geen verschil. De truc is om kitsch voor waar 
te verkopen en het gezicht in de plooi te houden. De mensen trappen erin. Zij 
houden het voor waar en willen voor de gek gehouden worden. Dat zou kunnen. 
Maar mogelijk is de Domheid dommer dan hij denkt en heeft hij niet door dat 
mensen hem zijn gelijk en ‘finest moments’ gunnen, misschien nog het meest la-
chend om het feit dat hij dit zelf niet doorheeft. Zo wordt de macht van domheid 
en ongeloofwaardigheid toch weer op zijn plek gezet.

In het licht van ‘de machten op hun plaats’ en kritische vragen over geloof-
waardigheid lijkt het nogal gewaagd om het geweldsmonopolie van de overheid 
te beschrijven. Toch komt de overheid het geweldsmonopolie toe en is het aan de 
overheid om, als het niet anders kan, kwaad met kwaad te bestrijden of kwaad met 
kwaad te vergelden.

31 Erasmus, Laus stultiae §10, in A.J. Hiensch, Erasmus, Lof der zotheid [Laus stultiae] 
(Prisma 1359; Utrecht-Antwerpen: Het Spectrum, 19775) 19-20.
32 Erasmus, Laus stultiae §26-27, in Hiensch, Erasmus, Lof der zotheid, 44-45.
33 Erasmus, Laus stultiae §45, in Hiensch, Erasmus, Lof der zotheid, 81-83.
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5.4	 Geweldsmonopolie
De overheid heeft in westerse landen een geweldsmonopolie, dat wil zeggen dat 
alleen zij kan besluiten tot het inzetten van geweld. Bij die uitoefening staat haar 
uitsluitend het welzijn en de veiligheid van de samenleving voor ogen, niet haar 
eigen positie. Dit is anders bij een revolutie. Bij een revolutie kunnen leger en 
politie ook worden ingezet tegen eigen burgers, ter beveiliging van de staat. Tijden 
van revolutie zijn daarom vreselijk. Vriend en vijand zijn dan niet meer te herken-
nen en het gebruik van geweld is meestal excessief. Niet alleen de overheid zet 
geweld in, ook volksmilities gebruiken geweld. Het vertrouwen in overheid en 
samenleving is dan zo geknakt, dat diepe angst zich van de massa’s meester maakt, 
angst die weldra wordt omgezet in uitbarstingen van woede en geweld. We heb-
ben dit kunnen constateren in de ‘Arabische lente’ in 2011 en bij het vallen van 
het ‘ijzeren gordijn’ en de ‘Berlijnse muur’ in de jaren 1989 en 1990. Het recht 
tot geweld is niet alleen iets van politie en leger, kortom de overheid, maar ook 
van de gewone burger die soms zo bang en getergd is, dat hij met een daad van 
zelfverlossing het juk van het foute systeem van zich af werpt. Revolutie is dan een 
daad van collectieve zelfbevrijding.

Revolutie is misschien wel het goed recht van een volk, maar geweld is dat 
in elk geval niet. Geweld is niemands recht. Geweld hoort bij de morele ruimte 
van zelfoverschatting en ongeloof. Volksrevoluties lopen bij uitstek gevaar om on-
macht om te zetten in blinde volksmacht, waarbij belangen voor beginselen gaan 
en een overmacht aan geweld wordt goedgepraat.34 De consequentie van revolutie 
is veelal een absolutistische overheid die de soevereine volkswil zegt te verte-
genwoordigen en aan deze positie rechten ontleent om van de weeromstuit zelf 
dwang en geweld toe te passen.35

Waarden als veiligheid en vrijheid worden bij revoluties niet los gezien van 
totale overgave aan de volkswil. Wat het volk wil, kan direct het wetboek in, in de 
zin van ’dit wil ik, dit gebied ik’ (sic volo, sic jubeo36), ook als oude en vertrouwde 
grondrechten daarmee in het geding komen. Volkswil en volkswetten kunnen zo-
maar tot ongecontroleerde lynchpartijen leiden. De Franse Revolutie liet deze 

34 Zie hierover vooral G. Groen van Prinsterer, Ongeloof en revolutie [eds. Koert van 
Bekkum en Herman Selderhuis] (Klassiek licht; Barneveld: Nederlands Dagblad, [1847] 
2008) 171-421. Cf. Bonhoeffer, Aanzetten voor een ethiek, 88-99.
35 Groen van Prinsterer, Ongeloof en revolutie, 200 (‘Hier ontstaat uit de wil van allen 
de almacht van de staat’), 221.
36 Groen van Prinsterer, Ongeloof en revolutie, 292.
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afschrikwekkende kant van een absolutistische volkswil zien. De ‘verlichte’ Franse 
schrijver Denis Diderot (1713-1784) zag ernaar uit om ‘de laatste koning te wur-
gen met de darmen van de laatste priester’.37 Grenzeloze volkswil is niet los te zien 
van grenzeloze volkshaat.

Het is de vraag in hoeverre het ‘recht tot oorlog’ werkelijk valide is. Kan een 
overheid besluiten tot een ‘rechtvaardige oorlog’ (bellum iustum)? Bekend is dat 
de oude Romeinse definitie van de ‘rechtvaardige oorlog’ veeleer een camou-
flage was voor botte imperialistische politieke doeleinden.38 Als Rome uit was op 
machtsuitbreiding en gebiedsvergroting, werd naar een aanleiding of een reden 
tot aanvallen gezocht en was de officiële lezing steeds dat de belangen van Rome 
waren geschaad en dat deze schendingen om gewapende correctie vroegen.

De oorlogsverklaring werd vervolgens door een priester naar het vijandelijke 
gebied overgebracht. Deze sprak bij de gebiedsgrens van de vijand met bedekt 
hoofd luidkeels de eis van genoegdoening uit en zwoer onder aanroeping van de 
goden dat deze eis rechtvaardig was. Daarop wierp de priester een speer in het 
vijandelijke grondgebied en liep hij vervolgens dieper het land in om de woorden 
ten overstaan van de eerste persoon die hij tegenkwam en voor de poorten van 
de eerste vijandelijke stad te herhalen.39 Zwaarwegend daarbij was de gedachte dat 
het om een gerechtvaardigde daad van agressie ging, immers om de rechten en 
de vrede van Rome te verdedigen. Ondertussen wisten de krijgsheren wel beter.

Geweld als offensieve daad van agressie uit imperialistische overwegingen is 
ethisch volstrekt onverdedigbaar en kan worden aangemerkt als zinloos geweld. 
Geweld als noodoplossing, als recht op verdediging en vergelding, zou mogelijk 
wel te verexcuseren zijn, maar alleen als noodmaatregel ‘onder de regenboog’.40 
De bedoeling is dan niet om te beschadigen, maar om te verbinden, een weg te 
zoeken naar herstel, desnoods met zachte dwang.

37 Groen van Prinsterer, Ongeloof en revolutie, 210.
38 Zie onder meer Titus Livius, Ab urbe coondita IX,1 (Iustum est bellum, Samnites, quibus 
necessarium, et pia arma, quibus nulla nisi in armis relinquitur spes) en II,12, XXXI,30.
39 Meijer, Macht zonder grenzen, 49.
40 Oliver O’Donovan, The Just War Revisited (Current Issues In Theology; Cam-
bridge: Cambridge University Press, 20064) 4 (‘self-defence was a natural right’), 6 (‘judg-
ment as the interim provision of God’s common grace’), 12 (‘just-war thinkers of the clas-
sic period looked to an international Law of Nations’). Zie ook van Oliver O’Donovan, 
‘Government as Judgment’, in Oliver O’Donovan, Joan Lockwood O’Donovan, Bonds of 
Imperfection: Christian Politics, Past and Present (Grand Rapids: Eerdmans, 2004) 207-224, 
vooral 214-220.
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Als we de weg van Christus zoeken te gaan, wordt het zwaard onder geen be-
ding gebruikt. Het ‘zwaard’ staat als begrip symbool voor het recht tot decapitatie 
(onthoofding, zie Romeinen 13:441), inclusief het recht op vergelding en gewa-
pende verdediging. Jezus’ onderwijs was erop gericht om zijn leerlingen tot vre-
destichters te maken die pertinent weigerden om het zwaard op te pakken, ook als 
zij volledig het recht tot verdediging aan hun kant zouden hebben.42 Jezus dacht in 
de lijn van Jesaja en Micha, die met het geestesoog al zagen gebeuren dat de vol-
ken aan het einde der tijden de wapens zouden inleveren. Dan worden zwaarden 
tot ploegscharen omgesmeed en wordt de oorlog niet meer geleerd.43 Zo dacht 
Jezus en zo denkt hij nog altijd. Zijn gedachten zijn vrede. ‘Hij schreeuwt niet, hij 
verheft zijn stem niet, hij roept niet luidkeels in het openbaar’.44

Dit neemt niet weg dat een overheid gewapenderhand moet kunnen ingrijpen 
als dit nodig is. De enige grond waarop dit kan gebeuren is de bevoegdheid die 
de overheid reeds vanuit het natuurrecht heeft, namelijk om ‘(ver)oordelend op te 
treden’, dat wil zeggen: te berechten (‘praxis of judgment’45). Gebruik van geweld 
is dan niets meer dan een verregaande uitbreiding van het toepassen van correc-

41 Van Bruggen, Romeinen: christenen tussen stad en synagoge, 197. Op de achtergrond staat 
hier het beeld van vrouwe Justitia, met het zwaard in de hand. Dit zwaard symboliseert het 
recht op het voltrekken van de doodstraf. Het gaat hier niet om het zwaard waarmee men 
ten strijde trok, maar om het korte zwaard waarmee executies plaatsvonden (Gr. machaira).
42 Mat. 10:34 (Jezus bedoelt hier te zeggen dat zijn komst vervolging zal brengen); 26:47, 
51-52 (Jezus gebiedt om de zwaarden in te trekken); Luc 22:36, 38, 49 (hier missen de leer-
lingen het punt dat Jezus wil maken); Joh 18:10-11 (Petrus moet het zwaard terugtrekken). 
Zie Hays, The Moral Vision of the New Testament, 317-346, vooral 329-333. Cf. Sam Janse, De 
tegenstem van Jezus. Over geweld in het Nieuwe Testament (Essay; Zoetermeer: Boekencentrum, 
2006) en de bundel John T. Fitzgerald, Fika J. van Rensburg, Herrie F. van Rooy (eds.), Ani-
mosity, the Bible and Us: Some European, North American and South African Perspectives (Society 
of Biblical Literature, Global Perspectives on Biblical Scholarship 12; Atlanta, 2009).
43 Jesaja 2:4 en Micha 4:3.
44 Jeremia 29:11 en Jesaja 42:2 (NBV).
45 O’Donovan, The Just War Revisited, 6 (‘The evangelical counter-praxis to war, 
then, amounts to this: armed conflict can and must be re-conceived as an extraordinary 
extension of ordinary acts of judgment’), 9 (‘the vulnerability of the praxis of judgment’), 
13 (‘The task of political ethics at this point is to provide as full a general account of the 
reconciling praxis of judgment as may be possible’), 14 (‘An account must flow out from 
the central proposal, that armed conflict is to be re-conceived as an extraordinary exten-
sion of ordinary acts of judgment’), 16 (‘the armed-judgment […] is an expression of faith 
– perhaps in the teeth of primary experience – in the providential gift of honest judgment 
as a praxis in which the whole political community can be involved’).

Gunnende kerk NW.indd   127 01-10-12   14:33

vrij voor persoonlijk gebruik - niet voor commercieel gebruik



128

tief ingrijpen zoals dit in het dagelijks leven in allerlei situaties gebeurt. Als een 
kind steelt, wordt het gestolene teruggebracht en krijgt het misschien een middag 
huisarrest. Als een inbreker wordt betrapt en op de vlucht slaat, mag hij worden 
bedwongen en uitgeleverd aan de politie. Mogelijk krijgt hij een geldstraf of moet 
hij een straf uitzitten. Als een vijandig leger ons land binnenvalt en onze vrijheid 
wil ontroven, wordt het leger ingezet en wordt geweld gebruikt om de vijand 
voor het gerecht te brengen. Dit laatste is niet meer dan een forse uitbreiding van 
het eerste.

Toch is hier niet alles mee gezegd. Berechting is immers niet alleen het recht 
van de gedupeerde partij, maar ook het recht van de overtredende partij. Bij een 
overtreding is het vertrouwen geschokt en is men geneigd om de overtreder so-
ciaal op afstand te zetten en op zich is daar alle begrip voor. Zo ‘straft’ de sociale 
orde uit zichzelf de overtreder. Wie de regels overtreedt en anderen daarmee be-
schadigt, houden we terecht op afstand. Maar dit kan niet te lang duren. We vinden 
dat een overtreder het recht heeft om te worden bestraft en om na de straf weer 
met een schone lei te beginnen. Er is zogezegd ‘recht op straf ’.46 Bestraffing biedt 
de mogelijkheid om de toegebrachte schade in equivalente lasten van de sociale 
omgeving terug te plaatsen op de schouders van de overtreder. Justitie stelt orde 
op zaken door de impact van de schok op de overtreder te verhalen en daarachter 
een weg te openen voor mogelijk herstel.

Het brengen van recht (naar samenleving én overtreder) impliceert ook de mo-
gelijkheid van gebruik van dwang en geweld,47 omdat wetshandhaving in bepaalde 
gevallen moet kunnen worden afgedwongen en berechting niet altijd kan wachten. 
In de theorievorming van de zogenoemde ‘rechtvaardige oorlog’ (‘just war theory’) 
zijn indicaties opgesteld voor gerechtvaardigd geweldgebruik.48 Natuurlijk bestaat 
een rechtvaardige oorlog niet echt, evenmin als een ‘schone oorlog’. Er is een recht 
om een oorlog te beginnen (ius ad bellum) en een recht om een oorlog uit te voeren 
(ius in bello). In beide gevallen zijn er mogelijkheden en restricties aan het recht ver-

46 McClendon, Systematic Theology, Vol. 1: Ethics, 226-229. Vergeving gaat een stap 
verder en scheldt de straf kwijt. Hierop heeft de overtreder natuurlijk geen recht. Daarom 
is vergeving (strafkwijtschelding) zo bijzonder.
47 Zie Jan van der Stoep, ‘Religie, maatschappelijke orde en geweld’, Philosophia Reformata 
73/1 (2008) 85-99 en Gert-Jan Segers, ‘Geroepen om altijd het goede te doen. Over chris-
telijke verantwoordelijkheid in een multiculturele samenleving’, Soteria 25/3 (2008) 16-21.
48 Zo’n acht punten vatten de ‘just war theory’ samen: 1. juiste aanleiding, 2. juiste 
gezag, 3. laatste redmiddel, 4. juiste bedoeling, 5. redelijke kans van welslagen, 6. evenredige 
winst-en-verliesrekening, 7. heldere berichtgeving, 8. gebruik van juiste middelen. Zie 
O’Donovan, The Just War Revisited, 14, en Stassen, Gushee, Kingdom Ethics, 158-164.
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bonden. In elk geval dient bij iedere afweging te worden vastgesteld hoe toegepast 
geweld de mogelijke voortgang van de rechtsgang dient.

Geweld staat in de morele ruimte van zelfoverschatting en ongeloof, hebben we 
gesteld. Geweld is niet de weg die Christus wijst. Als een overheid dan toch naar de 
wapens grijpt en legaal geweld als dwangmiddel gebruikt, is deze beslissing te zien 
als een noodmaatregel ‘onder de regenboog’, als een bevoegde vorm van indammen 
van kwaad. Tegelijk zijn we ons ervan bewust dat de overheid dan opereert in de 
sfeer van ongeloof en onrecht, want hoe ‘terecht’ en consciëntieus en nauwkeurig 
vergeldingsacties ook worden uitgevoerd, geweld passeert grenzen. Geweld doet in-
breuk, daarom heet het ook ‘geweld’. Fijne schaartjes komen er dan meestal niet aan 
te pas, omdat de eenmaligheid van een actie definitief resultaat moet opleveren en er 
vaak levens op het spel staan (een arrestatie, een aanval, een bom). Er wordt gekozen 
om kwaad met kwaad te bestrijden en dit maakt het kwade dat wordt gebruikt niet 
minder kwaad (in de zin van min maal min is plus). Wel kan worden gezegd dat ge-
weld een keuze is voor het kwaad tegen het kwaad, zoals vuur met vuur bestreden 
wordt. De gebrokenheid is dan bijna alomtegenwoordig, want waar men ook kijkt 
en wat men ook doet of niet doet, iedere keuze maakt schuld.

De keuze voor het kwaad (als geweld) tegen het kwaad is een beslissing die in 
de totaalgebrokenheid van omstandigheden kan worden gemaakt en die hoe dan 
ook onrecht oplevert, linksom of rechtsom. Er wordt iets rechtgezet en tegelijk iets 
krom geslagen. Het rechte zelf kan niet krom zijn, dus er komt iets bij aan schuld 
en kwaad. Wel kunnen we stellen dat justitieel geweld het kwaad opvangt dat aan 
de andere kant is begonnen. Omdat iemand kwaad begon en geen verantwoorde-
lijkheid nam, moeten anderen dit voor hem doen. Zij gaan staan in zijn ellende en 
maken zich schuldig aan foute keuzes die in eerste opzet aan de andere kant zijn 
begonnen. Er is dus sprake van een gedeelde schuld, een doorgeschoven schuld, of 
om het in de terminologie van geweld uit te drukken: een doorgedramde schuld. 
Iemand dramt zo hard aan de ene kant, dat aan de andere kant de mensen in de gor-
dijnen schieten, met alle gevolgen van dien. Zij raken verstrengeld in een ongerech-
tigheid die oorspronkelijk de hunne niet is, maar waar zij nu wel verantwoordelijk 
voor worden gehouden en mede schuld in dragen. Zij dragen naar hun geweten een 
‘vreemde ongerechtigheid’, wat op zich wel een christelijke gedachte is.49

49 Een variant op Luthers ‘fremde Gerechtigkeit’, waarmee hij Christus’ gerechtig-
heid bedoelde die ons door geloof geschonken wordt. Zo bijv. in Luthers commentaar op 
Jesaja 11: ‘gleich wie wir durch eine fremde Sünde alle gestorben seyn, also müssen wir 
auch alle durch eine fremde Gerechtigkeit seligg werden’, Dr. Martin Luthers Werke, in einer 
das Bedürfnis der Zeit berücksichtigenden Auswahl, 4. Theil (Hamburg: F. Perthes,18272) 26. 
Christus nam dus onze ‘fremde Ungerechtigkeit’ op zich, zouden we kunnen zeggen.
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Dit laatste betekent niet dat bij justitieel geweld telkens op deze gedachte kan 
worden teruggegrepen. Geweld is nooit noodzakelijk, maar is soms onontkoom-
baar in de verwikkeling der dingen. De Joodse filosofe Hannah Arendt ziet het 
terecht als een drogredenering dat veel Duitsers in de Tweede Wereldoorlog het 
compromis met een fout systeem aan mochten gaan, omdat de keuze om ‘op je 
post te blijven’ van meer verantwoordelijkheidszin zou getuigen dan gezin en 
toekomst in gevaar brengen. Arendt wijst erop dat ‘degenen die voor het min-
ste kwaad kozen, heel snel vergeten dat ze voor kwaad gekozen hebben.’50 Op 
een opeenstapeling van ‘mindere kwaden’ kan een samenleving immers niet wor-
den gebouwd. Niemand kan worden gedwongen om voor het minste of kleinste 
kwaad te kiezen. Afzien van de noodzaak tot verweer is altijd mogelijk. Zo is de 
weg van Jezus.51

De wereldwijde christelijke gemeenschap, zoals kerkgenootschappen en para-
kerkelijke instellingen, zou het als haar roeping en plicht moeten zien om actief te 
participeren in initiatieven die leiden tot vredestichten in het licht van recht (‘just 
peacemaking’).52 Daarbij wordt niet van autonomie of het natuurrecht uitgegaan, 
maar van het recht van Gods Koninkrijk. Onder Christus’ heerschappij wordt 
toegewerkt naar terugdringing van geweld en het brengen van gerechtigheid. Een 

50 Arendt, Verantwoordelijkheid en oordeel, 66.
51 Zie bij noot 114.
52 De ‘just peacemaking theory’ omvat 10 punten: 1. ondersteun onmiddellijke geweld-
loze actie, 2. neem onafhankelijke initiatieven die de dreiging doen afnemen, 3. gebruik 
resoluties betreffende conflictsituaties gegrond op collectieve besluitvorming, 4. neem ver-
antwoordelijkheid voor conflict en onrecht en streef naar berouw en vergeving, 5. bevor-
der democratie, mensenrechten en godsdienstvrijheid, 6. zet je in voor rechtvaardige en 
duurzame economische ontwikkeling, 7. werk samen met opkomende en samenwerkende 
krachten op het internationale erf, 8. versterk de VN en internationale organisaties, 9. breng 
de wapenhandel terug, evenals het arsenaal aan offensieve wapens, 10. zet aan tot grassroots 
cellen (basisgroepen) en vrijwilligersorganisaties voor vredestichting. Zie Stassen, Gushee, 
Kingdom Ethics, 169-173. Cf. Glen H. Stassen, Just Peacemaking: Transforming Initiatives for 
Justice and Peace (Louisville: Westminster/John Knox Press). Zie voor een consequent paci-Zie voor een consequent paci-
fistische en antimilitaristische visie John Howard Yoder, When War is Unjust: Being Honest in 
Just-War Thinking (Minneapolis: Augsburg, 1984) en G.J. Heering, De zondeval van het chris-
tendom. Een studie over christendom, staat en oorlog (Arnhem: Van Loghum Slaterus, 1928). Cf. 
van Stanley Hauerwas, Against the Nations: War and Survival in a Liberal Society (Minneapolis/
Chicago/New York: Winston, 1985), Christian Existence Today: Essays on Church, World, and 
Living In Between (Grand Rapids: Brazos Press, 1988) en ‘When the Politics of Jesus Makes 
a Difference’, The Christian Century 13 (1993).
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van de primaire uitgangspunten bij op recht gericht vredestichten is de doel-
treffendheid van onmiddellijke geweldloze actie.53 Bij dreigende oorlogssituaties, 
terroristische aanslagen, revolutionaire acties en andere ingrijpende crisissituaties 
zouden christenen moeten opstaan en massaal geweldloos actie ondernemen. Van 
daaruit kunnen wegen worden gewezen tot herstel van vertrouwen en zelfs we-
gen van berouw en vergeving. Een praktijkvoorbeeld hiervan is de Waarheids- en 
Verzoeningscommissie in Zuid-Afrika, ingesteld na de val van de apartheid in 
1994 (Truth and Reconciliation Commission, voorgezeten door aartsbisschop 
Desmond Tutu54).

Het komt de overheid dus toe om geweld met geweld te bestrijden, kwaad 
met kwaad, ook al doet dit dubbel aan. Dubbelheid is per definitie met de poli-
tieke orde gegeven, omdat in de wereld van de politiek altijd onderhandeld moet 
worden. Aan dubbelheid valt niet te ontkomen. Maar dubbelheid wordt pas een 
kwaad als ze niet meer wordt opgemerkt of benoemd en als ervan wordt weg-
gekeken en er een sfeer van huichelarij ontstaat die tot patroon en systeem wordt, 
bijvoorbeeld tot een excuusmoraal voor geweld.

5.5	 Dubbelheid
Het voeren van een dubbele moraal houdt in dat er zoveel verschil zit tussen 
zeggen en doen, dat we spreken van ‘doen alsof ’. In de volksmond heet dit hui-
chelarij. Een netter woord daarvoor is hypocrisie, afgeleid van een oud Grieks 
woord voor ‘uitleggen’ en ‘uiteenzetten’ (hupokrisis). Een hupokritès was een acteur 
die een rol speelde en deze zo goed mogelijk moest zien te vertolken, uitleggen 
en neerzetten. Daar was in de Griekse oudheid niets mis mee. Opvallend genoeg 
kreeg het begrip in de Joodse en de christelijke traditie een negatieve klank.55 Een 
hupokritès werd een huichelaar, een mooiweerspeler die zich beter voordeed dan 
hij was. Een huichelaar heeft een masker, een tronie of pose, waarachter hij zijn 
ware gezicht, zijn ware ‘ik’, verborgen houdt. Het schoolvoorbeeld van huichelarij  
 

53 Stassen, Gushee, Kingdom Ethics, 165, 168.
54 Cf. Annelies Verdoolaege, ‘De Zuid-Afrikaanse waarheids- en verzoeningscom-
missie als model voor conflictverzoening’, Afrika Focus 18/1 (2005) 5-31. Zie ook Fer-Zie ook Fer-
nando Enns, The Peace Church and the Ecumenical Community. Ecclesiology and the Ethics of 
Nonviolence (Studies in the Believers Church Tradition; Kitchener: Pandora Press, World 
Council of Churches Publications, 2007).
55 Ulrich Wilckens, ‘hupokritès’, in Theological Dictionary of the New Testament, Vol. 8 (Grand 
Rapids: Eerdmans, 1972) 559-571.
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in de vroege christelijke geschiedenis was de leugen van Ananias en Saffira die 
hun dubbelheid met de dood moesten bekopen (Handelingen 5:1-10).

Toch kan niet alles wat ‘gespeeld’ wordt kort door de bocht worden afgedaan 
als huichelarij. Juist het voorbeeld van Ananias en Saffira verbiedt dat. Geen 
mens kan altijd ‘naturel’ zijn en dat is ook niet erg. Het is wel erg als iemand 
een groot woord heeft over iets en er veel ophef over maakt en structureel zijn 
waarden zelf niet naleeft. Hier zit de huichelarij, waar iemand valt in zijn eigen 
zwaard dat hij aanvankelijk met grote gebaren naar anderen toe in de aanslag 
hield. Een huichelaar heeft zogezegd ‘boter op zijn hoofd’, omdat hem dezelfde 
verwijten zijn te maken die hij naar anderen heeft. De uitspraak ‘boter op je 
hoofd hebben’ komt van het gezegde: ‘Wie boter op zijn hoofd heeft, moet 
niet in de zon lopen’ (moet de kritiek van de openbaarheid mijden). Jacob Cats 
schreef al in 1635: ‘Wiens hoofd van boter is, die moet gedurig schromen; Die 
moet niet aen het vyer, of voor den oven komen’. Een huichelaar kan dus beter 
geen groot woord hebben, maar zich stilhouden. Daarom is Jezus nogal fel op 
huichelaars, die wel de splinters in de ogen bij anderen weten te vinden, maar 
hun eigen balken niet zien (Matteüs 7:5). Zij ziften muggen bij anderen uit (uit 
eten en drinken, want muggen zijn volgens de Joodse wet onrein) en zwelgen 
tegelijk kamelen naar binnen (die zijn net zo onrein en nog veel groter ook, 
Matteüs 23:2456).

Een huichelaar heeft een geloofwaardigheidsprobleem, in de eerste plaats 
met zichzelf en in de tweede plaats met zijn leefwereld, maar de door hem 
gehanteerde dubbele standaard is aan de buitenwacht wellicht niet bekend. Het 
probleem wordt alleen maar groter als de buitenwacht de dubbelheid wel ziet, 
maar er geen probleem mee lijkt te hebben. In dat geval legt de omgeving zich 
bij de dubbele moraal neer, met een onuitgesproken collectieve afspraak om te 
zwijgen en de andere kant uit te kijken. Bij kleine kwesties ligt dit misschien 
wel voor de hand en getuigt een grootmoedig stilzwijgen mogelijk van wijs-
heid (Spreuken 19:11; Prediker 7:16), maar bij grote zaken ligt dit toch wel 
anders.

56 Zie Lev. 11:4, 20-23 over de onreinheid van kamelen en insecten. Het gezegde 
werd mogelijk mede ingegeven door de woordspeling in het Aramees tussen qalma (mug) 
en gamla (kameel).
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De wegkijkcultuur in de Nederlandse samenleving is diepgeworteld en heeft 
enerzijds te maken met de sfeer van tolerantie die onze volksaard eeuwenlang 
kenmerkt. Anderzijds zit hier ook een fors probleem, namelijk het probleem van 
het opportunisme, met name het economisch opportunisme.57 Als iets econo-
misch voordeel oplevert, zijn we eerder bereid om de andere kant uit te kijken 
dan wanneer dit niet het geval is. ‘Money makes the world go round’ en dit is 
grotendeels waar. Geld zet beslist veel in gang, maar beslist niet zoveel als de 
geest van onbaatzuchtigheid. De Schrift roept op tot onbaatzuchtigheid, dat 
wil zeggen tot een leven zonder dubbele agenda, zonder financieel bijoogmerk 
(Hebreeën 13:5), dus vrij van opbrengstendwang. Wat mensen in hun onbaat-
zuchtigheid tot stand brengen is vele malen groter en mooier dan wat zij met 
hun kapitaal verrichten.58

In Nederland trekken we een grote broek aan als het aankomt op mensen-
rechten, op vrijheid van denken en geloven, op een moraal van gelijkheid. Maar 
in datzelfde Nederland wordt bijvoorbeeld structureel weggekeken van de dub-
belheid in het zakenleven. Bedrijfsethiek en dubbele moraal lijken twee kanten 
van eenzelfde munt te zijn (een Janusgezicht). Als het aankomt op zakelijke inte-
griteit, heeft het Nederlandse bedrijfsleven nog heel wat aan geloofwaardigheid 
te winnen. Zijn er in het zakenleven normen en waarden te vinden die uitstijgen 
boven ‘gaan voor de winst’ en ‘geloof in je product’? Wat maakt een bedrijf tot 
een ‘menswaardig’ bedrijf? Het bedrijfsleven is in moreel opzicht een conserva-
tieve omgeving die in de regel achterblijft bij een mondiaal gevoeld streven naar 

57 Cf. Henk Bakker, ‘“Het evangelie aan de Bataven.” Evangelisatie in Nederland na 
de millenniumwende’, Soteria 23/2 (2006) 57-67, vooral 59-60.
58 Dit wordt op ontroerende wijze aangetoond door Dominique Lapierre in zijn 
boek over de allerarmsten van de miljoenenstad Calcutta (India), The City of Joy (New 
York: Time Warner Books, 1985). In 1992 werd het boek door Roland Joffé verfilmd, met 
Patrick Swayze in de hoofdrol.
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meer transparantie, duurzaamheid en integriteit.59 Schaamteloze zelfverrijking in 
het bankwezen, bij verzekeringsbedrijven en in multinationals wordt oogluikend 
toegestaan en zorgt voor een sfeer van dubbelheid en ongeloofwaardigheid. Hoe 
‘unfair’ en zelfs immoreel monetaire structuren zijn, blijkt uit de paradox dat in 
tijden van recessie (zoals nu) vooral de rijken financieel worden geholpen om te 
overleven. Immers, rijken zijn nodig om de gewoonverdieners onderaan de lad-
der en onderaan de geldstroom van werk en eten te voorzien. Garantie voor de 
gewone man betekent dan: houd uw rijken vooral rijk.

Dubbelheid wordt ook gevoeld als bijvoorbeeld het VU Medisch Centrum 
in het vroege voorjaar van 2011 verborgen camera’s op patiënten richt die door 
externen gevolgd kunnen worden. Dit met de bedoeling om aan de buitenwacht 
te tonen hoe professioneel en toegewijd artsen en verplegend personeel van het 

59 Zie Ruud Welten, ‘Gij zult maatschappelijk verantwoord ondernemen!’ Een pleidooi voor 
een doorleefde bedrijfsethiek [Lectorale Rede] (Apeldoorn: Saxion Kenniscentrum Hospita-
lity, 2012) 6-60, p. 17: ‘Zombies kunnen individuen zijn. Bedrijven kunnen mensen tot 
zombies maken. De maatschappij is voor zombies niets anders dan iets waar je geld uit 
kunt zuigen. We moeten zombies dus opsporen en ze onschadelijk maken. En dit is nu 
juist het grote probleem. Zoals we allemaal weten, kunnen zombies eruit zien als normale 
levende mensen. Zombies kunnen doen alsof ze ethisch zijn. Bijvoorbeeld door te zeggen: 
“vertrouw me, ik ben je beste vriend”. Zombies brengen zombie-ethiek voort. Daarmee 
bedoel ik de opkomst van iets dat op het eerste gezicht op ethisch handelen lijkt, maar 
niet meer is dan zombiegedrag. Je kent die films wel, waarin de vriend de hoofdpersoon 
verleidt en zich als beste vriend gedraagt maar aan het eind van de film een zombie blijkt 
te zijn en bloedig toeslaat. Voor het bedrijfsleven en voor onze maatschappij in haar geheel 
is dit een serieus probleem. Sommige bedrijven hebben inmiddels geleerd dat onethisch 
handelen niet meer door de maatschappij geaccepteerd wordt en proberen zich ethisch 
te doen voorkomen, met als doel gewoon door te gaan met uitzuigpraktijken. Dit feno-
meen wordt vaak beschreven als ‘window-dressing’ of ‘greenwashing’. Wie iets zinnigs 
wil zeggen over maatschappelijke verantwoordelijkheid, kan zich niet permitteren om te 
doen alsof greenwash niet bestaat. Daarom begin ik, voordat ik aan de positieve betekenis 
van maatschappelijke verantwoordelijkheid toekom, met zombie-ethiek. Maatschappelijke 
verantwoordelijkheid loopt steeds het gevaar zombie-ethiek te worden: een onbezielde 
praktijk van afvinklijsten en keurmerken. Het wordt gedreven door een wanhopige zoek-
tocht naar nieuwe klanten of door de vraag hoe het imago van het bedrijf kan worden 
opgepimpt. “Maar dat is toch in elk geval beter dan niets?”, hoor je vaak. Nee: een zombie 
die aardig doet tegen zijn vriend blijft een levensbedreiging. Hij blijft erop uit toe te slaan. 
Hullen multinationals en bedrijven zich in de MVO- en duurzaamheidsschaapskleren om 
intussen gewoon hun slag te slaan, of maakt onze kapitalistische, consumentistische samen-
leving werkelijk een evolutie door?’ Cf. het bekende boek van Joel Bakan, The Corporation: 
the Pathological Pursuit of Profit and Power (New York: Free Press, 2004).
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VU Ziekenhuis zijn. Dat het onkies is om op deze wijze te profiteren van zieke en 
stervende mensen, gaat er aanvankelijk maar moeilijk in. Als later excuses worden 
aangeboden, blijft de vraag hangen hoe het komt dat een gerenommeerd zieken-
huis zelf niet aanvoelde dat dit niet kon. Op een plaats waar zorg, voorzichtigheid 
en medische ethiek (zoals geheimhouding) hoog in het vaandel staan, is een aty-
pische actie als deze zo misplaatst als maar kan.

Het grote stilzwijgen van de massa bij allerlei dubbelheid in het zakenleven, in 
ziekenhuizen, in het leger, in de farmaceutische industrie, waar ook maar klokken-
luiders te pletter lopen, geeft aan dat het voeren van een dubbele moraal standaard 
deel uitmaakt van onze open en moderne samenleving, waarin mensen het niet op-
brengen om het hoofd boven water te houden en tegelijk de zakelijke ruimte schoon 
te houden. Het wegkijken en stilzwijgen lijkt zo epidemisch te zijn dat we kunnen 
spreken van een ‘panautisme’ van onverschilligheid, vervlakking en verdoving. In de 
samenleving wordt niet meer breed aangevoeld wat er mis is met hebzucht, consu-
mentistische verlakkerij en kleptocratie. Ook de media kijken weg en vullen de dure 
morele ruimte overwegend met prettig geneuzel en lekker belangrijks. De lichtheid 
daarvan bevestigt wat voor iedereen allang duidelijk is, namelijk: ieder gaat uiteinde-
lijk voor zichzelf en zijn eigen jackpot. De bacillus autisticus is epidemisch.

De Nederlandse samenleving heeft veel weg van de dubbelheid die de Ro-
meinse dichter Horatius in zijn tijd verbeeld zag in een mislukt schilderij: ‘Een 
vrouw, van boven mooi, maar beneden uitlopend in een grauwe vissenstaart’.60 
Horatius’ voorbeeld staat voor alles wat aanvankelijk leuk en indrukwekkend lijkt 
en bij nader inzien toch uitloopt op een deceptie. Wat men eraan overhoudt is half 
vrouw, half vis. Wij hebben veel aandacht voor individuele behoeften, zoals zelf-
ontplooiing en een leven vol design (kiezen wat bij jou hoort), maar de ‘grauwe 
staart’-kant daarvan is de asociale grenzeloosheid en permissiviteit van het project 
‘ego’. Permissiviteit, een moraal van ‘alles moet kunnen’, zet mensen op het ver-
keerde been, omdat de schijn van grenzeloosheid wordt gewekt. De Nederlandse 
samenleving wordt aanhoudend geïnjecteerd met flinke doses zwakke en lege 
beloften, zoals in de reclamewereld en in kansspelen, bij verzekeringen en poli-
tieke partijen, banken en pensioenfondsen, waarvan het merendeel niet is waar te 
maken. Maar de dubbelheid wordt al jaren geslikt en wordt normaal gevonden. 
Met het mooie bovenlijf wordt ook de grauwe vissenstaart naar binnen gewerkt.

60 Horatius (65-8 v.C.), Verhandeling over de dichtkunst 3-4, in Piet Schrijvers, Horatius: Ver-
zamelde Gedichten (Groningen: Historische Uitgeverij, 2003) 545, 544: ut turpiter atrum desi-
nat in piscem mulier formosa superne.
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Besef van realiteit in een overprikkelde samenleving is lastig te vinden. We 
kunnen ook spreken van een zeker verlies aan realiteit. Lang volgehouden dubbel-
heid in een samenleving die hol en bol staat van druk en snelheid moet wel leiden 
tot een verlies aan realiteitszin. Het leven is dan aan alle kanten los van de werke-
lijkheid, staat zogezegd in een ‘reality bubble’ (een zeepbel). De ‘bubble’ is nodig 
om het snelle en onaardige leven aan te kunnen. Zij biedt de nodige zelfinkapse-
ling die helpt om te overleven. Het zeepbelleven is overlevingsstrategie. In de tijd 
van het snelle geld, snelle vragen, snelle relaties, snelle antwoorden, snelle diploma’s 
lukt het maar moeilijk om te vertragen. De ‘bubble’ biedt uitkomst, omdat dromen 
en wegkijken van de grauwe werkelijkheid zo mogelijk wordt.

Als de zeepbel waarin we leven overlevingsstrategie is en ons dagelijkse leven 
zo losstaat van de werkelijkheid, is een mens nergens meer thuis dan bij zichzelf, 
waar hij zich in zijn eigen leven terugtrekt (‘cocooning’). Nooit was het besef van 
het eigen ‘ik’ zo pertinent als nu en tegelijk is ook de eenzaamheid onder mensen 
duidelijker dan ooit. Mensen voelen zich als verdwaalde zielen die de weg naar zin 
en verbondenheid kwijt zijn. Het individu wordt gedwongen om zijn eigen ‘ik’ als 
project te verwezenlijken en ‘het zelf maar uit te zoeken’. Hij is een onverbonden 
puntje in een oceanische lege ruimte van vrije keuzemogelijkheden waarin hij 
voortdurend dreigt te verdrinken.61 Het individu is zo onthecht en afgegrensd, als 
een ongebonden puntvormig zelf, dat hij niet anders kan doen dan opgaan in het 
zelf. Zo zouden we de belangrijkste karakteristiek van onze sociale ruimte kun-
nen omschrijven, als ‘opgaan in het zelf ’.

Het verlies aan warmte en verbondenheid leidt tot een sfeer van koelheid en 
onverschilligheid, waarin hufterigheid kansen krijgt en uiteindelijk bij de vaste 
‘staartkant’ van de samenleving gaat horen. Het is een kunst om echt gehoord te 
worden en van ware verbondenheid is weinig sprake. Een muur van verdoving en 
desinteresse staat tussen mensen in. Ieder lijkt in de greep van het panautistisch 
ideaal. Indifferentisme, wegkijken en ‘net doen alsof ’ worden sociale waarden die 
we nodig hebben om op de been te blijven en op te gaan in onszelf. Voor anderen 
is geen tijd en energie: ‘No time for losers’. Geen wonder dat hufterigheid als 
leefstijl een ingecalculeerde afwijking kan worden genoemd, een abnormaliteit 
die aanvaardbaar wordt geacht als die wordt afgezet tegen de vele voordelen van 
de levensfilosofie van ‘opgaan in jezelf ’.

61 Zie vooral Charles Taylor, A Secular Age (Cambridge: The Belknap Press of Har-
vard University Press, 2007) 27, 37-42, 134-142, 300-307. Taylor spreekt van de ‘buffered 
self ’, ‘disengaged subjectivity’.
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Een maatschappij die zo opgaat in zichzelf en het individuele succes, ziet nu 
eenmaal zaken over het hoofd die gemakkelijk kunnen worden afgedaan als ‘aan-
vaardbare verliezen’ (‘acceptable losses’, ‘collateral damage’). Hier krijgt het struc-
turele wegkijken van allerlei dubbelheid een functionele plaats toegewezen. We 
kijken weg omdat we anders worden gestoord in onze ‘Alleingang’ naar zelf-
vervulling. Als anderen links en rechts om mij heen vallen, dan zijn de verliezen 
zogezegd ‘aanvaardbaar’, omdat elk individu in principe zijn eigen broek moet 
ophouden.

Wegkijken van dubbelheid is bedoeld om verantwoordelijkheden te ontlopen 
en kan grote gevolgen hebben, zoals in de afgelopen eeuw is gebleken. Systemen 
van haat maken gebruik van dit wegkijken om morele ruimte in te nemen voor 
het kwaad. Met deze paragraaf wordt dit hoofdstuk afgesloten.

5.6	 Haatsystemen
Zo kunnen we dus, met drogredenen omkleed weliswaar, wegkijken van zinloos 
geweld op straat, geweld in de huiskamers, geweld op scholen. We hoeven ons 
niet te interesseren voor systematische onderdrukking in gezinnen, in bedrijven, 
in industrieën en in schurkenstaten. Moderne vormen van slavernij raken ons 
nauwelijks, evenmin als de honger en sterfte in landen die ver van ons afstaan. 
Toch is de ellende dichterbij dan we denken. Leren haten begint namelijk met 
het toesluiten van het innerlijk (1 Johannes 3:15, 1762), met de keuze om geen 
interesse te tonen en je niet te laten storen. Systemen van haat zijn ooit zo be-
gonnen, met afsluiten, wegblokken en wegkijken en de consequenties als aan-
vaardbare schadepost maar laten gebeuren. Met toesluiten en afsluiten begint de 
mogelijkheid van de haat, omdat negeren bijna automatisch wordt beantwoord 
met negeren.

Systemen van haat, grote en kleine, komen vaak tot stand doordat genegeer-
de of vernederde partijen in uiterste wanhoop eerherstel en compensatie zoeken 
en die uiteindelijk ook komen halen. Dit kan alleen maar worden verhinderd 
door de slachtoffers nog verder te isoleren, te negeren en ze ook te stigmatiseren 
en zo mogelijk in getto’s op te sluiten. Zo worden soms vrouwen in hun hu-
welijk door mannen systematisch vernederd en geïsoleerd, maar ook kinderen. 
Vrouwenhaat (misogynie) is een maatschappelijk probleem waar vooral man-

62 ‘Een ieder, die zijn broeder haat, is een mensenmoorder (…) Wie nu in de wereld 
een bestaan heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn binnenste voor hem toesluit, 
hoe blijft de liefde Gods in hem?’ (1 Joh. 3:15, 17, NBG’51).
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nen debet aan zijn en waarvan de wortels liggen bij een foutief zelfbeeld van 
mannen. Ze voelen zich superieur ten opzichte van vrouwen, omdat zij zelf in 
hun ego zijn aangetast. Gevoelens van superioriteit en allerlei mangecentreerd 
gedrag (androcentrisme) is meestal het gevolg van een diepgewortelde angst om 
door een vrouw overtroefd en vernederd te worden, een verliezer te zijn. Dit 
soort compensatiegedrag leidt onder meer tot het onderdrukken en misbruiken 
van vrouwen63 en eigenlijk ook tot het kleineren en marginaliseren van vrou-
wen in het algemeen.

Als binnen haatsystemen de stoppen doorslaan, is er meestal sprake van een 
onbeheersbare botsing van twee zelfbeelden in één en dezelfde persoon of 
groep. Iemand komt uit een achtergrond waar hij werd geadoreerd, over het 
paard werd getild en komt vervolgens in een situatie terecht waar hij wordt 
gezien als een faaloptant of als een ‘loser’. Als de persoon of de groep deze 
narcistische krenking niet kan verwerken, kunnen de stoppen doorslaan en kan 
naar terreur en wapens worden gegrepen. Zo ontstaan terroristen en terroris-
tische groepen, omdat zij de confrontatie met een wereld die botst met hun 
voorgehouden zelfbeeld niet aankunnen en met hun eigen ondergang ook die 
botsende wereld willen meenemen.64 Aan dit soort haatsystemen kunnen en 
moeten wij niet voorbijzien en wij moeten andere culturen en religies dan ook 
niet negeren of uit de hoogte benaderen (etnocentrisme), omdat in de systema-
tische onverschilligheid, negatie en vernedering in veel gevallen de kiem van de 
haat en het terreur zit.

Zo kon het ooit gebeuren dat in de publieke vernedering van Duitsland in 
1918 (het einde van de Eerste Wereldoorlog) de kiem van het nationaal socialisme 
werd gelegd die Duitsland in het interbellum en in de Tweede Wereldoorlog tot 
een supermacht, het Derde Rijk, zou maken. Uit de vernedering, de narcisti-
sche krenking, bloeide de zelfverheffing, de grootheidswaan die Hitler aan de 
macht bracht en die dood en verderf zaaide. Genocide was het gevolg, omdat 
mensen volgens de Nazi-ideologie werden ingedeeld in ‘Übermenschen’ (zuivere 
Germaanse volken) en ‘Untermenschen’ (Joden, Sinti, Roma, Slavische volken, 
Aziaten, homoseksuelen, gehandicapten). Er werd bijna instrumenteel gedacht en 
gehandeld vanuit de ideologie dat er superieure mensen en inferieure mensen 

63 Zie bijv. Iki Freud, Mannen en moeders. De levenslange worsteling van zonen met hun 
moeders (Amsterdam: Van Gennep, 2002).
64 Hans Magnus Enzensberger, De radicale verliezer. Over de psychologie van de zelf-
moordterrorist (Amsterdam: Cossee, 2006) 23, 42, 44-45, 50, 53, 56.
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zijn. Het kwaad werd simpelweg aangewezen en aan de vernietiging prijsgege-
ven. Joden werden niet alleen aangewezen omdat zij niet tot het Germaanse ras 
behoorden, zij hadden ook tegen zich dat zij theologisch waren opgegeven, geen 
toekomst en geen hoop meer hadden bij God en de kerk. Daarbij werd ook een 
angstcultuur ontwikkeld, een sfeer van verdachtmaking en samenzwering, waarbij 
Joden als gedoodverfde vijanden van de westerse cultuur en de westerse God, een 
hoofdrol vervulden. Angst is de gesel tot onderwerping.

Antisemitisme is eeuwenlang door de gevestigde kerken theologisch toe-
gedekt, ook in Nederland. De zogeheten ‘vervangingsleer’ maakte het voor de 
christelijke kerk eenvoudig en legitiem om anti-judaïstisch te zijn, gekant te-
gen de Joodse godsdienst. Al vanaf de Vroege Kerk hebben christenen zich met 
woord en schrift fel tegen de Joodse godsdienst opgesteld. Maar de stap van 
anti-judaïstische naar antisemitische opvattingen is niet groot. Antisemitisme is 
raciaal gemotiveerd en is per definitie anti-judaïstisch gestempeld en wie het 
Joodse geloof te vuur en te zwaard bestrijdt (dus anti-judaïstisch is), kan gemak-
kelijk doorslaan in stigmatisering van de Joodse medemens, in Jodenmijding en 
rassenhaat (dus antisemitisme). Wie de Joodse godsdienst aanvalt en belastert, is 
maar één stap verwijderd van het vernederen en demoniseren van het Joodse 
volk. Het Joodse geloof is immers niet los te zien van de Joodse stamboom, 
hoewel ook niet-Joden meestal welkom werden geheten in het Joodse geloof.

In Nederland had de dubbelhartige opstelling van de samenleving naar de 
Joodse medemens verschrikkelijke consequenties. In de Tweede Wereldoorlog 
werden maar liefst 106.000 van de 140.000 Joden die in het vooroorlogse Ne-
derland woonden, naar het oosten gedeporteerd (dit getal geeft Yad Vashem), 
waarvan er ongeveer 101.800 zijn vermoord of bezweken. Dit was 75% van de 
Nederlandse Joden en terecht wordt dit wel de ‘Nederlandse paradox’ genoemd, 
omdat dit percentage bij de hoogste in Europa hoort en Nederland toch be-
kendstaat om zijn tolerantie.65 We kunnen alleen maar concluderen dat met de 
Duitse bezetting van Nederland ook een morele desintegratie plaatsvond, net als 
in Duitsland zelf. Het gemak waarmee grote groepen niet-Joodse Nederlanders 
wegkeken van de dreigende situatie van Joodse medeburgers, laat zien dat het 
traditionele morele kader van toen volstrekt ontoereikend was om verwachtin-

65 Geert Mak, De eeuw van mijn vader (Amsterdam-Antwerpen: Atlas, 1999) 271-
272.
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gen van te hebben,66 net zoals het traditionele kader van theologiebeoefening 
in die tijd.67 Het is evenwel ethisch onmogelijk om de Holocaust (de Shoa), de 
moord op zes miljoen Joden in de Tweede Wereldoorlog, in huidige theologi-
sche discussies buiten beschouwing te laten en net te doen alsof dit drama ons 
over ethiek en theologie niets te zeggen heeft. Overigens, genocide, bevolkings-
groepen uitmoorden omdat zij raciaal ‘anders’ zijn, heeft ook na 1945 in Europa 
nog plaatsgevonden.

Wil een christelijke ethiek in de schaduw van Auschwitz nog geloofwaardig 
zijn, dan zal zij aansluiting moeten zoeken bij de heilsgeschiedenis van Israël, de 
morele ruimte van het volk van God van alle eeuwen. Dit aanbod ligt er al, name-
lijk in het Noachitische verbond en in de wijze waarop in het Nieuwe Testament 
de christenen uit de heidenen als ‘bijwoners en proselieten’ (gerîm wetôšabîm) Is-
raël mochten binnenkomen.68 Christelijke ethiek na Auschwitz dient te redeneren 
vanuit de regenboog en de onopgeefbare verbondenheid van de kerk uit de hei-
denen met Israël. Christus en de regenboog, daar liggen beginpunt en eindpunt 
van Gods verbond met de volken en daar liggen de kansen om historisch en 

66 Arendt, Verantwoordelijkheid en oordeel, 56-58 (58: ‘Maar aan de andere kant van het 
hek staan al die mensen die volledig gekwalificeerd waren op het gebied van de moraal en 
die daarvoor het grootste respect koesterden. Deze mensen bleken niet alleen niet in staat 
te zijn om ook maar iets te leren, maar erger nog: omdat ze zo gemakkelijk voor verlei-
ding zwichtten, toonden ze door hun toepassing van traditionele concepten en maatstaven 
tijdens en na de betreffende gebeurtenissen aan hoe ontoereikend die waren geworden’). 
Zie ook Darrell J. Fasching, Vreemdeling na Auschwitz. Een nieuwe narratieve inzet in de chris-
telijke ethiek (Wending-publicaties; Zoetermeer: De Horstink, 1995) 150: ‘Op basis van 
dit onderzoek heb ik betoogd dat christenen na Auschwitz hun traditionele ethiek van 
onvoorwaardelijke gehoorzaamheid los moeten laten en opnieuw de moed moeten ont-
dekken van een geloof dat ieder gezag ter discussie stelt, of het nu goddelijk of menselijk 
is’, en John K. Roth, Ethics During and After the Holocaust: In the Shadow of Birkenau (New 
York: Palgrave MacMillan, 2005) 115: ‘No event did more than the Holocaust to show 
that humanity has been duped by morality’. Cf. Inga Clendinnen, Reading the Holocaust 
(Cambridge: Cambridge University Press, 1999).
67 Zie vooral Friedrich-Wilhelm Marquardt, De gebroken hemel. De misère van de 
theologie en de hoop op God [Coen Wessel, ed.] (Zoetermeer: Meinema, 1988) en Dick Boer, 
‘Plaatsmaken voor de Joden’, in Derk Stegeman, Inge Kooistra, Dick Boer (eds.), Marquardt 
lezen. Nederlandse theologen over het werk van Friedrich Wilhelm Marquardt (Baarn: Ten Have, 
2003) 11-35. Zie ook R. Kendall Soulen, The God of Israel and Christian Theology (Minne-
apolis: Fortress Press, 1996) en Mark S. Kinzer, Postmissionary Messianic Judaism: Redefining 
Christian Engagement with the Jewish People (Grand Rapids: Brazos Press, 2005).
68 Marquardt, De gebroken hemel, 123-124.
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ethisch dichtbij Israël te blijven. Daar liggen ook de kansen om goed zicht te hou-
den op Gods geschiedenis met het Joodse volk en in het vervolg niet meer weg 
te kijken. In West-Europa neemt het geweld tegen Joden weer toe, ook in Neder-
land. De cultuur van de haat is nog altijd niet gebroken. De neiging om hiervan 
weg te kijken en eventuele gemarginaliseerde, afgevoerde of gedode Joden te zien 
als een ‘aanvaardbaar verlies’ en ‘collateral damage’ is niet alleen onchristelijk maar 
ook onmenselijk. Temeer omdat het Joodse volk door God is uitgekozen om de 
mensheid, die Gods beeld afstraalt, tot zegen te zijn.

Christelijke ethiek weigert om mee te gaan in welke vorm van dubbelheid ook, 
zoals huichelarij, een dubbele moraal, een dubbele kijk op Israël, een dubbele kijk 
op de kerk en een dubbele kijk op de cultuur waarin wij leven. Een christelijke le-
vensstijl zou consequent ‘ontdubbelend’ moeten uitwerken,69 ook naar de ons om-
ringende wereld toe. Maatschappij en cultuur zijn in de eerste plaats het toneel van 
God en niet van vijanden van de schepping, vijanden van mensen en vijanden van 
God, zo laat het evangelie zien. We kunnen het ook anders zeggen: de regenboog 
en Christus staan niet tegenover elkaar. Integendeel, Christus en de regenboog ho-
ren bij elkaar. Christus staat zelfs midden in en onder de regenboog, volgens Johan-
nes, en houdt dit tot het einde van de wereld toe vol (Openbaring 4:3).

Christus is de belichaming van Gods trouw en zorg voor mens, milieu, over-
heid en recht. Hij belichaamt ook Gods trouw naar Joden, naar Israël en de kerk. 
Jezus is de Rechtvaardige.70 In het boek Openbaring komt juist dit allemaal onder 
grote druk te staan en komt de wereld in grote crisis. Aan Gods trouw heeft het 
niet gelegen. God heeft regels gegeven om te leven en om de wereld leefbaar te 
houden. Deze regels zegent hij. We hebben gezien dat er ook regels gegeven zijn 
voor de heidenen, in het bijzonder heidenen die te midden van het Joodse volk 
willen leven. Ze zijn welkom bij de God van Abraham, Isaak en Jakob en zijn 
net als Israël tot zegen van de wereld. Ook door hen worden Gods goedheid en 
genade doorgegeven. Het is boeiend om te zien dat deze thematiek juist in het 
evangelie van Matteüs, waar de Bergrede het eerste onderwijs van Jezus vormt, 
sterk naar voren komt.

In het geslachtsregister van Jezus zijn de namen van twee niet-Joodse vrouwen 
opgenomen, Rachab en Ruth (Matteüs 1:5).71 Toen Jezus geboren was, kwamen 

69 Ingeborg Breuer, Taylor (Kopstukken Filosofie; Rotterdam: Lemniscaat, 2002) 46.
70 Hand. 3:14; 7:52; 22:14; 1 Joh. 2:1. Een ‘rechtvaardige’ is een tsaddîq, een vrome 
die God in alles welgevallig is en ook bij mensen ‘in genade’ valt (Luc. 2:52).
71 Cf. Marquardt, Das christliche Bekenntnis zu Jesus, 138-139.
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wijzen uit het Oosten hem hulde bewijzen (Matteüs 2:1) en moesten Jezus’ ou-
ders naar Egypte vluchten, waar zij veilig waren (Matteüs 2:13). Als Jezus begint 
te verkondigen, geeft Matteüs aan dat het nieuws ook Syrië bereikte en dat ook 
mensen uit die streken hem kwamen opzoeken (Matteüs 4:24). Opvallend is dat 
Jezus spreekt over het ‘maken van bekeerlingen’ onder de heidenen door schrift-
geleerden en Farizeeën (Matteüs 23:15, prosèlutos). Als Jezus later zijn leerlingen 
naar ‘al de volken’ uitzendt, gaan ook zij heen met het oogmerk om heidenen 
tot de God van Israël te brengen (Matteüs 28:19), maar dan is de boodschap niet 
een zwaar juk meer, maar een evangelie van genade en rust. Matteüs tekent Jezus 
dus als de Messias die het verbond van de regenboog tot voltooiing brengt, als 
de Heiland voor Jood en heiden. De genoemde tekstgedeelten komen alleen bij 
Matteüs voor.

Zelfs in de Bergrede is de thematiek van de regenboog, het Noachitische ver-
bond, aanwezig. Het zij nogmaals gezegd, Jezus en de regenboog horen bij elkaar. 
Zo is de voorzienigheid van God in de Bergrede een centrale gedachte (Matteüs 
5:45; 6:11, 25-32; 7:9) en gaat Jezus in op regelgeving rond moord en begeerte 
(Matteüs 5:21, 28), zaken die ook heidenen ter harte dienen te nemen volgens de 
afspraken van de regenboog. Christus is duidelijk de leraar en de vervulling van 
de zegen van het Noachitische verbond voor Jood en heiden samen. De Bergrede 
is dus niet alleen bedoeld voor volgelingen van Jezus, maar ook voor de volken, 
de heidenen die nog van niets weten en het evangelie nog moeten horen.72 Als 
Jezus zijn leerlingen naar de volken uitzendt om hen tot discipelen te maken, te 
dopen en ‘te leren onderhouden’ wat hij bevolen heeft (Matteüs 28:19), dan staat 
de Bergrede voorop. We kunnen daarom zeggen dat ook nu nog altijd de ethiek 
van de regenboog voor alle mensen geldt en dat deze ethiek Jood en heiden en 
kerk en cultuur op een bijzondere wijze met elkaar verbindt.

Aan het einde gekomen van dit hoofdstuk vat ik de kerngedachten kort samen. 
Het kwaad is een verzamelterm voor kwade wil en kwade daden. Materie is op 
zich niet kwaad, hoewel materie wel door het kwaad wordt gebruikt. Om aan 
macht te winnen hecht het kwaad zich vooral aan systemen die door mensen 
worden ontwikkeld en in gang gezet, bijvoorbeeld economische systemen (uit-
buiting), politieke systemen (totalitarisme) en haatculturen (apartheid, genocide, 

72 Ulrich Luz, The Theology of the Gospel of Matthew (New Testament Theology; 
Cambridge: Cambridge University Press, 1995) 11-21, 43 (p. 43: ‘The Sermon, then, is the 
heart of the Great Commission to teach the Gentiles’).

Gunnende kerk NW.indd   142 01-10-12   14:33

vrij voor persoonlijk gebruik - niet voor commercieel gebruik



143

misogynie). Waar het evangelie doorzet als vergevende en bevrijdende macht, 
worden systemen en machten op hun plaats onder Christus gezet, ook politieke 
overheden, hoewel politieke systemen in zichzelf niet verkeerd zijn. Zij staan ten 
principale onder de Noachitische zegen (om in elk geval de morele ondergrens te 
bewaken). De overheid heeft een geweldsmonopolie en ziet zich soms genood-
zaakt om geweld met geweld te bestrijden, zogezegd kwaad met kwaad. Deze 
dubbelheid is met een overheid gegeven en hoeft niet erg te zijn, als van dubbel-
heid maar niet wordt weggekeken. Wegkijken van dubbelheid wordt hypocrisie 
en kan uiteindelijk ontaarden in haatsystemen. De systemen van haat die tot de 
Holocaust hebben geleid, maakten ook deel uit van de Nederlandse samenleving 
en van de westerse kerk en theologie. Christelijke ethiek anno nu kan niet meer 
over morele ruimte spreken zonder zich ook te verhouden tot de geschiedenis van 
het Joodse volk.
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6.	Morele	ruimte	van	de	gemeente

De gemeente is de plaats en gemeenschap waar de morele ruimte van Chris-
tus voluit vorm en gestalte krijgt, ook om confrontaties met de macht van het 
kwaad aan te gaan, zowel binnen de eigen gelederen als daarbuiten. In dit hoofd-
stuk wordt dit in negen punten behandeld. De morele ruimte van de gemeente, 
door de aanwezigheid van de Geest van God, kan kernachtig worden samengevat 
met de woorden (1) ‘samen’, (2) ‘kruis’ en (3) ‘nieuw’.1 Christenen zien in deze 
drie begrippen samengevat wat zij van Godswege mogen ontvangen en geloven. 
‘Samen’ betekent fundamentele verwantschap en verbondenheid, ‘kruis’ betekent 
verlossing en het einde van de machten, ‘nieuw’ betekent verandering en profe-
tische verkondiging. De drie begrippen hangen nauw samen en ook de volgorde 
doet ertoe.

Voor de ethiek betekent dit dat de gemeente nieuwe en vernieuwende wegen 
gaat, omdat Christus in haar midden is. Gevolg is dat de gemeente morele waar-
den van Christus kan vasthouden en doorgeven door (4) zichzelf als geschiedenis 
van God te begrijpen, vol van geloofsnarratieven. Net als Christus en de eerste 
christenen zoekt de gemeente (5) Gods leven zichtbaar en tastbaar onder mensen 
te brengen en (6) met de omringende cultuur kritisch in gesprek te komen. In 
de gemeente is alle ruimte en aandacht voor (7) gebrokenheid van leven en (8) 
wordt eerder voor de vertraagstand gekozen dan voor de hoogste versnelling. Voor 
‘discerning the mind of Christ’ (Christus’ wil onderscheiden) is (9) communale 
morele ruimte dus onmisbaar.

6.1	 Samen
Wat ons van God uit geschonken is, begint met verbondenheid, namelijk een scala 
aan componenten met ‘samen’, zoals samenkomen, samenspraak, samenwerken, 
samenbrengen, samenbinden, samenzijn.2 We zijn door God, in de vergeving en 

1 Richard B. Hays, The Moral Vision of the New Testament. Community, Cross, New 
Creation: A Contemporary Introduction to New Testament Ethics (New York: HarperSanFran-
cisco, 1996) 187-214. Cf. Herman Paul, Bart Wallet, ‘Leven in het bijbelse verhaal. Richard 
B. Hays over een hermeneutiek voorbij de Verlichting’, Wapenveld 57/3 (2007) 16-24.
2 Zie Stanley J. Grenz, Theology For the Community of God (Carlisle: Paternoster, 
1994) 603-704. Cf. Brinkman, Het drama van de menselijke vrijheid, 61, 287, 290-297, en 
Bonhoeffer, Aanzetten voor een ethiek, 40.
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vernieuwing die aan ons gebeuren, aan elkaar geschonken, aan elkaar gegeven als 
Lichaam van Christus. Wij hebben voor het eerst het evangelie gehoord en ons 
hart voor God geopend, omdat iemand het ons vertelde en van het evangelie ge-
tuigde. De gemeenschap van gelovigen, het volk van God, was er dus eerder dan 
wij er waren. Het collectief was er al voordat ik geloofde en in dat collectief ben 
ik opgenomen toen ik tot geloof kwam.

Ik ben aanvaard, opgenomen en ontvangen door anderen, een nieuw geestelijk 
‘huis’. We kunnen nadruk leggen op mijn wil, mijn keuze, mijn stap, maar nu even 
niet. Anderen hadden namelijk al een stap in mijn richting gezet, zonder dat ik 
dit wist. Zij waren mij voor, zoals God mij altijd voor is. Ik maak deel uit van een 
gemeenschap waar ik werd verwacht en waar nog altijd op mij wordt gewacht als 
het nodig is. Dit is het levende geestelijke weefsel van het huisgezin van God, de 
gemeente van Christus (I Timoteüs 3:15). Niets ter wereld is met dit geestelijk 
huisgezin van God te vergelijken. Nergens bestaat zoiets als morele verwantschap, 
een bijzondere voorgegeven verbondenheid die maakt dat we elkaar aanspreken 
met ‘broeder’ of ‘zuster’, op grond van Gods initiatief als Vader en Zoon. Het gees-
telijk ‘huisgezin’ van christenen doet dit wel.

Voor gemeente-ethiek is dit eerste punt van fundamenteel belang, omdat een 
christen dus nooit alleen staat met zijn vragen en al evenmin met zijn antwoor-
den. Onze geestelijke voorouders hebben ons een voorgeschiedenis meegegeven 
waar wij vrij op mogen reageren, maar waar ook een opdracht in zit. Zij hebben 
zich voor waarden ingezet die aan ons zijn doorgegeven en waarover wij moeten 
nadenken en waaraan wij zelf, op onze eigen wijze, vorm moeten geven.

Mijn beschrijving van de morele ruimte van de gemeente begint met deze 
verbondenheid en opdracht, die overigens ook maakt dat ik me verbonden weet 
met alle christenen over het rond der aarde. Het is een eeuwenoude, gemeen-
schappelijke en wereldwijde verantwoordelijkheid van christenen om samen als 
gemeente over onze morele ruimte na te denken.

6.2	 Kruis
In de gemeente is Christus. Hij is er ook buiten, want natuurlijk overstijgt de 
Heer de gemeente. Christus gaat niet op in de kerk, allerminst. Maar hij is zeker, ja 
vooral, in de plaatselijke gemeente. De wijze waarop Christus zich in de gemeente 
laat kennen is niet los te zien van wat de Heer heeft gedaan om deze gemeenschap 
te stichten. Hij is gekomen naar de wereld, gezonden door de Vader en stierf de 
kruisdood om de zonden van mensen op zich te nemen. Petrus schrijft dat Jezus 
‘onze zonden in zijn lichaam op het hout heeft gebracht’ (I Petrus 2:24). Het kruis 
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staat sindsdien symbool voor de meest in het oog springende kerngedachte van het 
christelijk geloof, namelijk dat Christus is gestorven om anderen te verlossen. God 
deed wat wij niet konden en daarmee is in het christelijk geloof de toon gezet. Dit 
is zogezegd de ‘basso continuo’, de diepe grondtoon van het evangelie, dat God uit 
medeleven en mededogen met mensen zelf in verlossing en vergeving heeft voor-
zien. Dit typeert het evangelie. Hierin is het christendom uniek. En zo laat Christus 
zich in de gemeente kennen, als de Heiland, de verlosser die voor mensen aan het 
kruis stierf en die zelf weet heeft van lijden, sterven en Godverlatenheid.

Maar er is meer te zeggen over het symbool van het kruis. Het spreekt niet 
alleen over Jezus, maar zegt ook alles over mensen en de overmacht aan schuld, 
verdriet en gebrokenheid waarin zij klem kunnen zitten. Het kruis geeft ons ook 
een beeld van het verwonde menselijke ego, de menselijke onmacht, het oneindig 
menselijk tekort in het licht van de levensregels die God heeft gesteld. Dit is ook 
de betekenis van ‘arm van geest zijn’, door eigen schuld leeg zijn, zoals de Berg-
rede dit beschrijft (hst. 3). De Bergrede en het kruis zijn ten nauwste verbonden. 
Het kruis laat zien dat mensen moeten toegeven dat zij hulp nodig hebben, hulp 
van God, genade van God en ook steun van medemensen, in het bijzonder de 
gemeente. De gemeente is dan de plaats waar met krachtige symbolen het einde 
van de machten wordt gevierd.3 Doop, avondmaal, zalving, voetwassing en andere 
krachtige gewoonten van de gemeente verkondigen niet alleen het sterven van 
Christus, maar ook de dood van de machten, zoals knellende en verwoestende 
systemen. Met de machten heeft de kerk geen toekomst.4

Het kruis bepaalt in alles de waarden en normen van een christen. Zo kunnen we 
deze paragraaf samenvatten. Het kruis bekijkt de wereld vanuit het perspectief van 
gebrokenheid, schuld, vergeving en het einde van menselijke machten. De Bergre-
de biedt als het ware de ‘lens’ waardoor deze gebrokenheid wordt gezien (zalig de 
armen van geest, zalig de treurenden, ‘de balk in eigen oog zie je niet?’) en wordt 
verwerkt (‘vergeeft ons onze schuld zoals ook wij onze schuldenaren vergeven’). 
De Bergrede roept ons op om in Christus te geloven en hem na te volgen (‘wie 

3 Cf. Brinkman, Het drama van de menselijke vrijheid, 123-162.
4 Op de nieuwe aarde zijn geen overheden, geen bedrijven en fabrieken (God 
is Koning). Het huwelijk bestaat daar ook niet meer, geeft de Schrift aan (Matt. 22:30). 
Gemeenten lopen hier soms op vooruit, maar de gedachte is vaak: als de kerk met deze 
machten geen toekomst heeft, heeft zij die nu al niet, omdat met Christus de toekomst al 
is ingegaan. In de liturgie wordt dit einde van de machten gevierd.
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mijn worden hoort en ze doet’). Christus is de weg die de Schrift ons wijst door 
de wereld van gebrokenheid heen.

6.3	 Nieuw
Het derde begrip dat de morele ruimte van het evangelie typeert is het woord 
‘nieuw’. Als gemeenschap die deelt in de vergeving en verlossing van God, als dank-
bare gemeenschap dus, is de gemeente bij uitstek de plaats waar God als het ware 
‘vooruitloopt’ op de vernieuwing van de gebroken schepping. Deze vernieuwing is 
in elk opzicht de vervulling van de hoop en de verwachting van het Noachitische 
verbond. In die zin is de gemeente een soort van vooruitgeschoven post vanuit de 
aarde en vanuit de hemel. Vol van dankbaarheid is de gemeente ook vol van crea-
tieve liefde van Christus, vol van genade, geduld en mededogen. In de protestantse 
ethiek speelt dit principe van de dankbaarheid een belangrijke rol. Gelovigen die tot 
Christus zijn gekomen omdat zij hun tekort hebben ingezien, zullen, ondanks dat zij 
nog altijd tegen tekorten bij zichzelf aanlopen, vanuit dankbaarheid naar God (dus 
niet uit plicht) met blijdschap het goede doen. Deze regel wordt ook wel het ‘derde 
gebruik van de wet’ genoemd (tertius usus legis).

In deze sfeer van dankbaarheid past het ‘omzien’ naar elkaar en naar anderen. Daar 
horen ook diepe gevoelens van ontroering bij, zoals ontferming en medelijden. Een 
christen laat zich raken door de noden van anderen, want hij probeert met de ogen 
van Christus naar mensen te kijken (Matteüs 9:36). De blik van een christen is daar-
mee ook een profetische. Zoals de profeten vanouds namens God opkwamen voor de 
arme en verdrukte mens en alle misbruik, uitbuiting en onrecht aan de kaak stelden, 
zo is de gemeente ertoe geroepen om het op te nemen voor het recht van hen die 
pijnlijk onrecht wordt gedaan. Een gemeente zonder profetische kritiek is als een 
gemeente die wegkijkt van het sociale onrecht en vervolgens de stem van Christus 
dreigt te verliezen. Jezus was niet alleen koning en priester, maar ook profeet.5 Dus 
ook de christelijke gemeente is vanaf haar prilste begin een profetische gemeenschap.6

5 Cf. M. De Jonge, ‘Jezus als profetische zoon van David’, in: F. García Martínez e.a., 
Profeten en profetische geschriften (Kampen-Nijkerk, z.j.) 157-166.
6 Cf. P.E. Davies, ‘Did Jesus Die As a Martyr Prophet?’, Biblical Research 2 (1957) 
19-30, David Aune, Prophecy in Early Christianity and the Ancient Mediterranean World (Grand 
Rapids: Eerdmans, 1983) 153-188, Joachim Jeremias, New Testament Theology (London: 
SCM Press 1971, 1984) 76-85. Zie vooral ook A.M. Schwemer, ‘Prophet, Zeuge und 
Märtyrer. Zur Entstehung des Märtyrerbegriffs im frühesten Christentum’, Zeitschrift für 
Theologie und Kirche 96 (1999) 350, en P.W. Barnett, ‘The Jewish Sign Prophets – A.D. 40-
70, Their Intentions and Origin’, New Testament Studies 27 (1981) 679-697.
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Profeten als Amos en Hosea wezen het onrecht in de samenleving in hun 
dagen met een zekere felheid aan.7 Een profeet is voor alles een aanwijzer van 
onrecht, een waarschuwer namens God. Jakobus is in het Nieuwe Testament een 
profeet die dit krachtig doet.

Dan iets voor u die zegt: ‘Vandaag of morgen gaan wij naar die en die stad. 
Daar blijven we een jaar, we zullen er handeldrijven en geld verdienen.’ U 
weet niet eens hoe uw leven er morgen uitziet. U bent immers maar damp, 
die heel even verschijnt en dan al verdwijnt. U zou moeten zeggen: ‘Als 
de Heer het wil, zijn we dan in leven en zullen we dit of dat doen’. Maar 
u slaat een hoge toon aan en bent daar nog trots op ook. Dat soort trots is 
volkomen ongepast. Als iemand weet hoe het hoort maar er niet naar han-
delt, dan zondigt hij.

En nu iets voor u, rijken! Weeklaag en jammer om de rampspoed die 
over u komt. Uw rijkdom is verrot en uw kleding is door de mot aange-
vreten. Uw goud en zilver is verroest, en die roest zal tegen u getuigen en 
als een vuur uw lichaam verteren. U hebt uw schatkamers gevuld, hoewel 
de tijd ten einde loopt. Hoor de klacht van het loon dat u de arbeiders die 
uw velden maaiden hebt onthouden. Het geroep van de maaiers is tot de 
Heer van de hemelse machten doorgedrongen. U hebt op aarde in weelde 
gebaad en losbandig geleefd, u hebt uzelf vetgemest voor de slachttijd. U 
hebt de rechtvaardige veroordeeld en vermoord, en hij heeft zich niet tegen 
u verzet. (Jakobus 4:13-5:6)

Het ‘nieuwe’ in Jakobus’ verwoording is de correctie op het zelfbeeld van de 
rijken. De zelfvoldaanheid en het succes worden onder bijtende kritiek gesteld. 
Alle zekerheden wankelen en het beeld dat Jakobus van hen schetst is bluf, damp, 
onzekerheid, vergane glorie. De profetische boodschap is dan ook vol ironie (‘u 
hebt uzelf vetgemest voor de slachttijd!’) en heeft tot doel om bij de mensen een 
nieuw zelfbeeld op het netvlies te branden. Profetie gaat veelal over beeldvorming. 
Mensen kunnen zo in een ‘reality bubble’ leven dat zij blind zijn voor hun eigen 
ellende (‘Ik raad je aan, koop oogzalf ’, Openbaring 3:18).

7 Cf. over de profeten in het Oude Testament Hetty Lalleman-de Winkel, Van le-
vensbelang. De relevantie van de oudtestamentische ethiek (Evangelicale Theologie; Zoetermeer: 
Boekencentrum, 1999).
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Het ‘nieuwe’ in het profetische geluid is veelal ook dat door de kritiek en de 
waarschuwing heen met klem wordt gewezen op de weg van herstel, bekering en 
vertroosting. Profeten roepen op om de waarschuwing en de meekomende troost 
goed ter harte te nemen. In het Oude Testament doet Jesaja dit uitvoerig en in het 
Nieuwe Testament bijvoorbeeld de apostel Johannes. Johannes geeft in visioenen 
aan hoe de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zullen verschijnen en alles in het 
teken van ‘nieuw’ en troost zal staan. God zegt ‘Zie, Ik maak alles nieuw’ (Open-
baring 21:5).

De gemeente is de plaats waar dit profetische leven op weg naar Gods ver-
nieuwing voluit gebeuren mag. De profetische boodschap moet vanuit haar mid-
den klinken naar kerk en wereld, naar mensen, instanties en overheden toe. De 
gemeente kan niet anders, omdat zij vanuit de diepe waarden van God leeft. Dit 
is haar overtuiging, haar convictie. De wereld is in Gods hand, wordt gedragen en 
bewaard en staat onder grote beloften, de beloften van regenboog en Bergrede, de 
beloften van kruis en liefde, ja ook de belofte van oordeel. Er is geen ontkomen 
aan, omdat mensen aan God niet kunnen ontkomen.

Samenvattend omvat het ‘nieuwe’ van Christus alles waar de schepping op wacht. 
Christus is de vervulling van het Noachitische verbond en maakt dit duidelijk 
in de wijze waarop de gemeente liefde, dankbaarheid, mededogen en geduld be-
tracht. Daar hoort ook profetische kritiek bij, omdat christenen rekenen met Gods 
gerechtigheid, verlossing en oordeel.

6.4	 Narratieven
Diepe overtuigingen en waarden construeren christenen niet in afzondering, als 
geïsoleerde mensen (‘in splendid isolation’). Niemand is eigenaar van zijn eigen 
geschiedenis en overtuigingen. Overtuigingen hebben christenen vooral samen. 
Daarom komen zij samen, verkondigen zij samen en vieren zij samen het avond-
maal. Christelijke waarden dragen we vooral over in gemeenschappelijkheid, in de 
eerste plaats aan onszelf en van daaruit aan de volgende generaties, onze leefomge-
ving en de samenleving. Levenswaarden dienen in het hart te worden ‘ingesloten’, 
zogezegd te internaliseren, vooraleer zij deel kunnen zijn van iemands persoon-
lijke geweten. Voor dit proces van internalisering is een gemeenschap onmisbaar. 
Door samen gedeelde waarden te vertegenwoordigen, en die ook te belichamen 
en vast te houden, staan we voor bepaalde onopgeefbare principes die wij van 
groot belang achten voor mens, maatschappij, dier en milieu.

Waarden en gemeenschappelijkheid, ‘communaliteit’, zijn dus niet los van el-
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kaar te zien. Zij roepen elkaar wederzijds op. In elkaars reactie, de beaming en de 
blik in de ogen, bevestigen we voortdurend wat we menen, denken en vinden, 
over kleine en grote dingen. Het is vooral door deze reacties dat een mens waar-
degevoelig wordt. Reacties van ouders, familie en vrienden, andere opvoeders en 
gezagsdragers, hun reacties en invloed zijn allemaal vormend voor onze waarde-
gevoeligheid en ons normeren van wat goed of verkeerd is.

Hieruit volgt als vanzelf de gedachte dat ons interne waardesysteem groten-
deels wordt geconstrueerd door onze geschiedenis en niet zozeer door uit het 
hoofd leren van regels. Iemand kan te verstaan krijgen ‘lieg niet’, maar de regel 
wordt meestal pas een innerlijke waarde als iemand in een sociaal web van waar-
den en relaties ervaart hoe anderen reageren op leugens en dat liegen allerlei con-
sequenties heeft, van schaamte tot diepe ergernis en een falend leven.

Het gebod ‘steel niet’ gaat bijvoorbeeld deel uitmaken van het innerlijk waar-
desysteem als een kind meemaakt hoe moeder reageert als er snoepgoed uit de 
supermarkt wordt gestolen. De snoepjes worden naar de winkel teruggebracht, 
want zo hoort het.

Waarden hechten zich aan geschiedenissen, waarbij ook de innerlijke verbeel-
ding een hoofdrol speelt, in de zin van ‘wat zie ik al gebeuren als ik deze regel zou 
overtreden?’. Geschiedenissen en verbeelding leiden zogezegd tot ‘narratieven’, 
verhalen die deels bestaan uit constructen van eigen ervaringen, deels uit wat 
anderen hebben ervaren en deels uit wat zou kunnen gebeuren. Waarden worden 
als innerlijke overtuiging vastgehouden en doorgeven in verhaalvorm en verbeel-
ding. Daarom staat de Schrift vol met geschiedenissen van mens en God waarin 
de waarden van regels langs de levens van mensen worden ‘nagerekend’. Niet de 
regel, maar het verhaal constitueert de interne waarde die wordt doorgegeven. 
We zien dit onder andere gebeuren in Hebreeën 11, waar een ‘grand parade’ aan 
geloofsgetuigen de revue passeert en met summiere biografische informatie wordt 
aangegeven dat het mogelijk is om in een geloofsstrijd te volharden en het geloof 
niet op te geven. Deze verhalen van geloofshelden werden blijkbaar in de Vroege 
Kerk in tijden van nood ter bemoediging doorverteld.

Als christenen zo in een ‘veld’ van gedeelde narratieven en waarden met el-
kaar optrekken, is de gemeente zonder meer een karaktervormende gemeenschap 
(‘character shaping community’), waar mensen dit ‘veld’ van waarden en narra-
tieven leren verstaan en in het hart opnemen. De gemeente van Christus is een 
gemeenschap met vitale waardenoverdracht, van waaruit gelovigen en bezoekers 
in bevestigende en kritische zin met elkaar meeleven en elkaars levenskoers met 
goede bedoelingen volgen (‘watchcare’).
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Door waarden te belichamen en in wandel en handel in praktijk te brengen, 
blijven waarden niet alleen bij een innerlijke overtuiging, maar komen zij ook 
tot uiting in ons gedrag. Ze worden vanuit principes en voornemens omgezet 
in bewust (of onbewust) gekozen daden en een weloverwogen levenshouding. 
Als gemeente spreken we dan van ‘belichaming’ (‘embodiment’), omdat we als 
christenen samen lichaam van Christus zijn en Christus’ waarden vorm en inhoud 
trachten te geven voor deze tijd. Dit wordt vandaag de dag ook wel ‘incarnatief ’ 
leven genoemd. Het leven van Christus in de gemeente wordt vlees en bloed in 
mensen die doen wat hij van hen vraagt, dat wil zeggen mensen die leven zoals 
Christus heeft geleefd (1 Johannes 2:6).

6.5	 Menswording
Jezus kwam als Jood tot de wereld (Galaten 4:4), had een boodschap voor Joden 
én heidenen en bracht uit zijn genade en vergeving een kerk voort die naar Joden 
en heidenen de handen uitstrekt, om de liefde én de ernst van Christus’ verlos-
singswerk kenbaar te maken. Jezus was mens, was een Jood die Joden en heidenen 
zocht en liefhad. Deze ‘menswording’ impliceert dat het Woord van God in de 
eerste plaats de tijd neemt om de cultuur in te gaan en niet per definitie om de 
cultuur heengaat of ver boven de cultuur blijft hangen. Christus gaat de cultuur in 
en dit betekent allereerst dat hij eropuit is om mensen te zoeken waar zij zijn, in 
hun eigen leefomgeving en leefstijl. Heel Jezus’ leven, zijn komst, leven, sterven en 
heengaan, staat in dit teken van ‘gezonden’ zijn tot een wereld die Christus nodig 
heeft.8

De apostel Paulus zoekt nadenkend over Jezus’ menswording (incarnatie) zelfs 
de grenzen van het betamelijke op en lijkt over hem te spreken als de Zoon van 
God die in een gewone zondige menselijke gestalte naar de wereld kwam. In Ro-
meinen 8:3 stelt Paulus dat Jezus in een lichaam kwam dat ‘aan de zonde gelijk’ 
was.9 Jezus had een lichaam dat niet ver buiten de zonde stond maar dat zo dicht 
mogelijk, ja pal bóvenop op de zonde zat. Dit bleek bij uitstek uit Jezus’ leven op 
aarde. Jezus stond niet afzijdig van mensen, had geen last van geestelijke smetvrees 

8 Zie Joh. 17:3-5. De eeuwige afspraak tussen de Vader en de Zoon (het pactum 
salutis) betreft het komen van God tot de wereld (missio Dei).
9 Romeinen 8:3: ‘God heeft, door zijn eigen Zoon te zenden in een vlees, aan dat der 
zonde gelijk (…) de zonde veroordeeld in het vlees’ (ho theos ton heautou huion pempsas èn 
homoiomati sarkos hamartias). ‘Maar God heeft zijn eigen zoon gestuurd in de gedaante van 
door zonde overheerst vlees, en ter wille van zonde heeft hij in datzelfde vlees het oordeel 
over de zonde voltrokken’ (Rom. 8:3, Naardense Bijbel).
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of een of ander reinheidsideaal. Voor zijn tijd vertoonde Jezus duidelijk grensover-
schrijdend gedrag.10

Jezus’ menswording was voor God niet echt een vernedering, maar zag er 
voor mensen wel uit als een ‘blamage’, omdat de mens Jezus zelf een zondaar, een 
mislukkeling en een schandaal leek te zijn.11 Met zijn lichaam – ja, juist door zijn 
lichaam – ging Jezus de wereld van de zonde in. Aan het kruis werd hij nota bene 
zelf tot zonde gemaakt. Laten we niet vergeten dat Jezus toen hij mensvormig 
werd ook wereldgelijkvormig werd.12 Jezus nam de gevallen menselijke natuur aan 
en ging de zonde in,13 zónder zelf te zondigen (II Korintiërs 5:21).

Vanuit de gedachte van Jezus’ menswording, die niet alleen paradigma is voor 
onze verlossing, maar ook voor de wijze waarop de kerk de verlossing hoort te 
leven en te dóórleven, zien we hoe dicht hij tegen het menselijke en nietige en 
ook zondige is aan komen staan.14 De Heilige Geest maakt dat ook de kerk in haar 
missionaire werk voluit deelgenoot van deze wereld wordt, zodat aan een zekere 
mate van wereldgelijkvormigheid niet valt te ontkomen. Zonder wereldgelijkvor-
migheid geen menswording en zonder menswording geen verlossing. Jezus’ missie 
als mens in de wereld stelt daarom kritische vragen aan het adres van de kerk. De 

10 Lees bijv. Joh. 4:1-30; Marc. 7:24-30; Luc. 7:36-40 en 14:12-14.
11 Van Bruggen, Romeinen: christenen tussen stad en synagoge, 115. Cf. Dietrich Bon-
hoeffer, Wer ist und wer war Jesus Christus? Seine Geschichte und sein Geheimnis (Stundenbuch 
4; Hamburg: Furche-Verlag, 1962) 31 (‘Jesus Christus ist … in der Gestalt des Ärgernis-
ses’), 116-117 (‘Er ist wirklich für uns zur Sünde gemacht und als der peccator pessimus 
gekreuzigt’ […] ‘Seine Taten … sind nicht sündlos, sondern zweideutig’). Bonhoeffer trekt 
deze lijnen feitelijk door in zijn ethiek, zie Aanzetten voor een ethiek, 26-27, 41, 72-79, 115-
137. De incarnatie is Gods wijze van ruimte openhouden met oog op het laatste. De kerk 
is de plaats waar de gelijkvormigheid aan Christus het natuurlijke leven (het ‘voorlaatste’) 
op het ‘laatste’ van Christus voorbereidt. Dit is wat ethiek voor ogen staat.
12 De Statenvertaling vertaalt met: ‘in gelijkheid des zondigen vleesches.’
13 Cranfield, The Epistle to the Romans, Vol. 1, 379-382. Cf. Dunn, Romans 1-8, 421: 
‘Whatever the precise force of the homoioma [transcriptie HB], it must include the thought 
of Jesus’ complete identification with “sinful flesh”’; Murray, The Epistle to the Romans, Vol. 
1, 280: ‘He is concerned to show that when the Father sent the Son into this world of sin, 
of misery, and of death, he sent him in a manner that brought him into the closest relation 
to sinful humanity that it was possible for him to come without becoming himself sinful.’
14 Zie Henk Bakker, ‘Finding a Place of Holiness: Towards a Typological Characte-Zie Henk Bakker, ‘Finding a Place of Holiness: Towards a Typological Characte-‘Finding a Place of Holiness: Towards a Typological Characte-
rization of Evangelical Churches in the Netherlands’, in: C. van der Kooi, E. van Staaldui-
ne-Sulman, A.W. Zwiep (eds.), Evangelical Theology in Transition: Essays Under the Auspices of 
the Center of Evangelical and Reformation Theology (CERT) (Amsterdam Studies in Theology 
and Religion [AmSTaR]; Amsterdam: VU University Press, 2012) 15-39.
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kerk heeft immers geen andere roeping dan Jezus had. Jezus zei: ‘Gelijk Mij de 
Vader zond zend ik ook u’ (Johannes 20:21). De zending van de kerk wordt dus 
afgeleid van die van Jezus. Zijn missie gaat over op de missie van de kerk en daarbij 
kan de menswording ‘in gelijkheid des zondigen vleesches’ absoluut niet over het 
hoofd worden gezien.

De roeping van de kerk tot medemens, maatschappij en cultuur begint daarom 
met menswording. Dat wil zeggen: met contextueel in de huid kruipen van ge-
wone zondige mensen. Een kerk die Christus volgt wil zo dicht mogelijk op de 
zonde zitten, om die zonde als het ware in zich op te nemen en voor God te 
verzoenen. Dit is haar overstijgende (priesterlijke) roeping en op deze manier kan 
zij ook het opgeklopte conflict tussen kerk en cultuur overstijgen en verzoenen. 
Kerken horen niet met de rug naar de omringende cultuur te staan, ook niet als 
het om banaliteiten gaat. De kerk is geroepen om het leven van Christus binnen 
oermenselijke contexten vlees en bloed te geven. Dit is ‘incarnatief ’ leven, vanuit 
het leven met Christus vlees en bloed geven aan Gods bemoeienis met mensen. 
De kerk hoort net als Jezus bovenop de zonde te zitten, zonder zelf in de wereld 
ten onder te gaan. Als de kerk vlees van Christus wordt gaat zij de cultuur in en 
tracht zij die in zich op te nemen en met de nodige veranderingen in dienst van 
Gods Koninkrijk te brengen. Dat wil zeggen: de kerk dient waar mogelijk in de 
bestaande cultuur te assimileren en die te transformeren, met behoud van eigen 
karakter en morele ruimte.15

De kerk is geroepen om in zekere zin ‘belichaming’ van Christus te zijn. 
Maar die presentie is in de kern beslist ook polemisch en apologetisch van 
aard, niet alleen ontvangend, aanvaardend en incasserend. Christelijke betrok-
kenheid op mens en samenleving is een dienst die de kerk uit overtuiging heeft 
te vervullen, zonder dat zij daarbij uit haar kritische profetische rol valt. Daarom 
streeft zij naar transformatie van de tijdgeest en naar verandering van liturgie 
en traditie. De kerk komt in de gestalte van de wereld (net als Jezus), maar lééft 
in veel opzichten anders dan de wereld. Daarom werkt haar wereldse gestalte 
veranderend en helend uit. In Jezus herkende men allereerst een mens, maar wie 

15 Cf. Stanley J. Grenz, Renewing the Center. Evangelical Theology in a Post-Theological 
Era (1999) 287-324. Zie ook Gerard den Hertog, De passie van de hoop. Over de verhouding 
van eschatologie en ethiek (Boekencentrum Essay; Zoetermeer: Boekencentrum, 2007) 115-
137, en ‘“Geef ons in kruis uw vreugd weerom”. Calvijns gedachten over het genieten 
van dit leven en de overdenking van het toekomende leven’, in: J. van der Knijff (ed.), De 
relevantie van Calvijn (Kampen: De Groot Goudriaan, 2009) 52-60. Cf. Eddie Gibbs, Ian 
Coffey, Church Next. Quantum Changes in Christian Ministry (Leicester: IVP, 2001) 55.
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met hem omging herkende de Zoon van God en zag een andere kwaliteit van 
leven die de wereld op zijn kop zette. Zo mag de kerk menselijk toebuigen naar 
mensen waar zij zijn en hoe zij zijn, als zij daarmee Gods nieuwe kwaliteit van 
leven kan uitdrukken.16

De beginselen van christelijke missie en contextualisatie voor het Koninkrijk 
van God gaan in essentie dus helemaal terug op Jezus’ vleeswording.17 Zending 
betekent menswording en menswording betekent missie en contextualisatie. We 
komen hier bij de wortel van ‘incarnatief ’ christen zijn. Aan het mysterie van de 
incarnatie mogen we aflezen wat de grondslagen van inspirerende missionaire con-
textualisatie zijn. Juist het onbegrijpelijke feit dat Jezus zowel God als mens is, een 
credo waar de kerk altijd aan heeft willen vasthouden (Nicea, 325 AD; Constan-
tinopel, 381 AD; Chalcedon, 451 AD), laat zien dat God de wereld niet minacht, 
maar de waarde van de schepping, van mens en milieu en cultuur, met de komst 
van Jezus benadrukt.18 Bij het wonder van de menswording ligt dan ook het begin-
sel van wijsheid, kennis en wetenschap, omdat de tastbare werkelijkheid bevraagd 

16 Bijv. contextueel missionair inspelen op onze (wereldse) beeldcultuur met sym-
bolen, drama en mime, maar zó dat het populisme eraf is (polemisch, kritisch en profetisch 
gebruik maken) en het beeldmateriaal in overstijgende zin uit de discussie wordt gehaald 
en in dienst van Christus komt en transformeert: in de liturgie gaat een andere wereld 
open en men neemt meer van de werkelijkheid en bedoeling van God waar. Bijv. contex-
tueel missionair inspelen op onze (kerkelijke) traditie door credo’s en gezangen in de litur-
gie te verwerken, maar zó dat het stof eraf gaat (polemisch, kritisch en profetisch gebruik 
maken) en de oude teksten en gebruiken in overstijgende zin uit de discussie worden 
gehaald en in dienst van Christus komen en transformeren: in de liturgie gaat een andere 
wereld open en men weet zich verbonden met de kerk der eeuwen en de God van de 
geschiedenis. Cf. Gerard den Hertog, ‘Geloofsbelijdenis en christelijke waarheid: aanslui-
ten bij de beleving?’, in: Pieter Beunder, Willem Lock, Robert van Putten, Gert Weerheim 
(eds.), Postmodern gereformeerd. Naar een visie op christen-zijn in de hedendaagse belevingscultuur 
(Lustrumbundel CSFR Rotterdam; Amsterdam: Buijten & Schipperheijn 2009) 111-121.
17 Cf. B. Wentsel, Dogmatiek, deel 3b: God en mens verzoend. Incarnatie, verzoening, ko-
ninkrijk van God (Kampen: Kok, 1991) 208: ‘Op de incarnatie rust mede het beginsel van 
de contextualisatie van het christendom in een eigen gestalte in de cultuur.’
18 Zie Mark Noll, Jesus Christ and the Life of the Mind, 19, 25. De zogeheten ‘hoge 
christologie’ vormt de bedding waarbinnen over natuur, cultuur, geschiedenis en het men-
selijk wezen als over iets bijzonders en hoogs kan worden gedacht, omdat Christus zich 
van deze wereld heeft bediend en mens is geworden. De incarnatie is zogezegd het begin 
van vertrouwen in de alledaagse werkelijkheid en menselijke bestudeerbaarheid daarvan, 
en levert goede aanzetten om wetenschap christologisch te funderen, aldus Noll.
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en onderzocht mag worden en gewichtig is.19 Alles heeft zijn bestaan in Christus 
en alles is daarom de moeite van zorg en onderzoek waard (Kolossenzen 1:15-20).

6.6	 Geloofsverantwoording
De verhouding tussen kerk en cultuur die ik bepleit is voluit een apologetische. 
Daarmee bedoelen we niet dat de kerk zich altijd verdedigen of verexcuseren 
moet. Met ‘apologie’ bedoelen we geloofsverantwoording, zoals ook de eerste 
brief van Petrus christenen oproept om ‘altijd bereid te zijn tot verantwoording 
(apologian) aan ieder die u rekenschap (logon) vraagt van de hoop die in u is’ (1 
Petrus 3:15, HSV). Verantwoording (apologia) en rekenschap (logos) impliceren een 
helder betoog dat zich open en kritisch verhoudt tot de tijd en de cultuur, zoals 
ook in de Vroege Kerk het geval was.20

Christelijke apologeten legden verantwoording af van hun geloof door erop te 
wijzen dat de christelijke gemeenschap de ziel is van de samenleving en een reden 
voor God om de samenleving te zegenen. Christenen zijn ‘helpers en bondge-
noten voor het handhaven van de vrede’, schrijft Justinus de Martelaar (Pleitrede I 
12,1). De kerk is als een zaad dat overal ontkiemt en ontluikt, omdat christenen le-
ven volgens de universeel ware levensbeginselen, waarvan de Bergrede de blauw-
druk biedt. De kerngedachte daaruit is volgens de vroege apologeten het vergeven 
van je vijanden en het aansturen op verzoening en vrede. Juist hierover zochten zij 
het debat en de discussie op het publieke erf, om te laten zien dat het christelijk 
geloof volstrekt uniek is en anders dan welke filosofie of cultus dan ook.21

Het publieke leven biedt mogelijkheden om christelijke overtuigingen vanuit de 
Schrift en de eigen geloofstraditie ‘in rapport’ te brengen met de vragen en de taal 
van de eigen tijd. In die ontmoeting of confrontatie legt het christendom voor het 
forum van de wereld zijn geloofspapieren over en legt geloofsverantwoording af. Dit 
dient volgens Petrus ‘met zachtmoedigheid en eerbied’ te gebeuren, dus met respect.

19 Noll geeft in de eerste hoofdstukken van zijn boek aan dat de kern van het 
christelijk geloof, Jezus Christus de Zoon van God, hoeksteen en fundament is voor zowel 
brede als diepe progressie van algemeen menselijk denken.
20 Zie voor een filosofische doordenking van apologie voor de huidige tijd Ivana 
Dolejšová, Accounts of Hope: A Problem of Method in Postmodern Apologia (European Uni-
versity Studies, Series 23, Vol. 726; Bern: Peter Lang, 2001).
21 Zie Henk Bakker, ‘“Helpers en bondgenoten voor de vrede”. Een peiling van 
vroege christelijke zelfinterpretatie’, Radix 35/3 (2009) 191, 194-197, 199-201, en ‘Ge-
tuigen’, in: P.H.R. van Houwelingen (ed.), Apostelen: dragers van een spraakmakend evangelie 
(CNT; Kampen: Kok, 2010) 339-361.
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De relatie van de kerk tot de cultuur is apologetisch van aard. De kerk in haar 
leven met God is incarnatief, verzoenend en missionair, het kwaad terugdringend 
en ontdubbelend, maar haar verhouding tot de omringende cultuur is apologe-
tisch. Het oervoorbeeld hiervan is de denker Socrates, die enkele eeuwen voor 
Christus leefde.22

Het is bekend dat Socrates werd veroordeeld tot de gifbeker en dat zijn voor-
beeld ook op christenen, die eeuwen later leefden, indruk maakte. De aard van 
Socrates’ verweer wordt door Plato op de eerste bladzijde van de ‘Pleitrede van So-
crates’ vermeld. Daar zegt Socrates: ‘ik heb vertrouwen in de rechtvaardigheid van 
wat ik ga zeggen’ (Plato, Pleitrede 17c23). De uitspraak zet aan het begin helder neer 
wat de aard en de bedoeling van de pleitrede zijn, namelijk met vertrouwen aan 
anderen de juistheid van je leven en denken overleggen. In een christelijke context 
wil dit zeggen, inzichtelijk maken dat het christelijke leven een juist leven is en het 
beste leven is (met name in ethische zin) en dit leven met vertrouwen inbrengen in 
de ondervraging die mensen zoeken. De kerk staat met betrekking tot de cultuur in 
een kritische bevragende relatie. Bevraging raakt het wezen van de apologie. Vanuit 
haar eigen morele ruimte bevraagt de cultuur de kerk en andersom. Zij roepen 
elkaar wederzijds naar het forum van de stad om het gesprek aan te gaan.

In de twintigste eeuw is het ethische gesprek decennialang gegaan over de 
vraag hoe Christus zich verhoudt tot de cultuur. Staat Christus tegenover de cul-
tuur, is hij van de cultuur, staat hij boven de cultuur, staat hij paradoxaal ten op-
zichte van de cultuur of transformeert hij de cultuur?24 Hoe het ook zij, in elk 
geval is Christus mét de cultuur, zo hebben we gezien op grond van het Noachi-
tische verbond. Maar hoe is Christus dan met de cultuur? Hij is ermee in dialoog, 

22 Zie bijvoorbeeld C.D.C. Reeve, Socrates in the Apology: An Essay On Plato’s Apol-
ogy Of Socrates (Indianapolis: Hackett Publishing Company, 1989). Het voorbeeld van 
Socrates werd in de Vroege Kerk regelmatig gebruikt, zie Geert Roskam, ‘The Figure 
of Socrates in the Early Christian Acta Martyrum’, in J. Leemans (ed.), Martyrdom and 
Persecution in Late Antique Christianity:  Festschrift Boudewijn Dehandschutter  (Bibliotheca 
Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium 241; Leuven: Peeters, 2010) 241-256, Karl 
Olav Sandnes, ‘Paul and Socrates: the Aim of Paul’s Areopagus Speech’, Journal for the Study 
of the New Testament 50 (1993) 13-26, David Gill, ‘Socrates and Jesus On Non-Retalliation 
and Love of Enemies’, Horizons 18/2 (1991) 246-62, 
23 Plato, Apologia 17c: pisteuo gar dikaia einai ha lego, in Burnet, Platonis Opera, Tomus I, ad loc.
24 De discussie is gelanceerd door H. Richard Niebuhr in zijn boek Christ and Cul-
ture (New York: Harper Torchbooks, 1951). Cf. D.A. Carson, Christ and Culture Revisited 
(Nottingham: Apollos, 2008) 9-30.
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in vraaggesprek en mengt zich in de discussie door zijn kerk. Daarbij deelt hij ook 
zijn leven, zijn wijsheid en ook zijn oordeel.

Jezus staat in een dialogische en dialectische verhouding tot de menselijke 
cultuur.25 Dat wil zeggen dat de cultuur met het evangelie in gesprek wordt ge-
bracht en dat van daaruit wordt gediscussieerd, gedisputeerd en gedebatteerd. We 
zien onder meer hoe Paulus in de plaatsen Tessalonica, Athene, Korinte en Efeze 
‘besprekingen hield’ (dialogidzomai) om Joden en Grieken (veelal Godvrezenden 
of Jodengenoten) te overtuigen van de waarheid van het evangelie.26

In de havenstad Efeze leidden Paulus’ gesprekken en debatten in de gehoorzaal 
van Tyrannis, die daar twee jaar lang bijna dagelijks plaatsvonden,27 tot een heftige 
confrontatie met de plaatselijke cultuur. De commercie van Efeze werd geraakt, 
omdat er minder zilveren afbeeldingen van de Artemistempel werden verkocht. 
Demetrius, de zilversmid die het gilde aanvoerde, liet het daar niet bij zitten en 
begon een campagne tegen Paulus en zijn medewerkers. De kern van zijn klacht 
was dat Paulus beweerde ‘dat goden, die met handen worden gemaakt, geen goden 
zijn’ (Handelingen 19:26). Toen het volk van de stad bijeen werd geroepen en een 
zekere Alexander met zijn apologie voor de Joden en tegen Paulus wilde aanvan-
gen (Handelingen 19:33, apologeisthai), werd de volksraad door de griffier van de 
stad plotseling afgeblazen.

Het kon niet anders of de komst van het evangelie in Efeze werd ontvangen 
als een uitdaging en een bedreiging aan het adres van de plaatselijke Artemiscultus. 

25 Met ‘dialectisch’ bedoelen wij niet Bartiaans in de theologische zin des woords, 
wel de methodische kant ervan (de Socratische), namelijk ‘der Erkenntnis, daß das Wort 
Gottes in der menschlichen Verkündigung, in seiner Polemik gegen des Menschen Selbst-
herrlichkeiten und in der Geschichtligkeit des menschlichen Existierens notwendig dia-
lektische Gestalt annehme’, Jürgen Moltmann, Anfänge der dialektischen Theologie, Teil I 
(Theologische Bücherei, Neudrucke und Berichte aus dem 20. Jahrhundert 17; München: 
Chr. Kaiser Verlag, 1962) xii. Zie ook Gijsbert van den Brink, Een publieke zaak. Theolo-
gie tussen geloof en wetenschap (Boekencentrum Essay; Zoetermeer: Boekencentrum, 2004) 
311-336 (335: ‘Daarom menen we, dat als het gaat om de verhouding tussen geloof en 
wetenschap het dialoogmodel de voorkeur verdient boven het integratiestreven’).
26 Hand. 17:2 (dialexato), 17 (dielegeto); 18:4 (dielegeto), 19 (dielexato); 19:8-9 (dialego-
menos … dialegomenos). Vgl. Marc. 9:34, Hebr. 12:5, Jud. 9, Hand. 20:7, 9.
27 De Westerse tekst heeft hierbij staan ‘vanaf het vijfde uur tot het tiende’, dat is 
van 11:00 ’s morgens tot 16:00 ’s middags, dus in de tijd dat velen het werk neerleggen om 
te rusten. De toevoeging gaat waarschijnlijk terug op accurate mondelinge overlevering, 
zie Bruce M. Metzger, A Textual Commentary On the Greek New Testament (London: UBS, 
1971) 470.
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Paulus’ discussies hadden veel succes, zo zelfs dat de handel in beeldjes terugliep. 
Hij, als Jood en als christen, geloofde niet dat beelden konden worden vereenzel-
vigd met God. God woont niet in ‘wat met handen wordt gemaakt’ (cheiropoiè-
tos28), zo leerde niet alleen Paulus, maar voor hem ook Stefanus en Jezus, de Heer 
zelf.29 Mensenmaaksels kunnen God niet bevatten. Ieder menselijk bouwsel doet 
oneindig tekort aan de grootheid en transcendentie van God. Beelden kunnen 
misschien wel verwijzen naar God, maar vallen niet met God samen en dienen 
daarom niet te worden vereerd. Deze boodschap van Paulus ontketende in de 
plaats Efeze een hetze tegen het evangelie, omdat dit alles in twijfel trok waar de 
Efeziërs in geloofden.

De godin Artemis was de trots en grandeur van de stad en bepaalde het com-
plete stadsbeeld. De Artemistempel was zeer imposant. De rijkdom van de stad, 
haar luxe en aantrekkingskracht draaide om de toewijding aan deze godin van de 
vruchtbaarheid, de jacht en het wilde leven. We zouden kunnen zeggen dat alles 
onder haar beslag lag. Heel de stad was zogezegd ‘in de Artemis’. Zij bepaalde in 
alles de morele ruimte van de Efeziërs, de waarden waar zij voor stonden, zowel 
religieus als sociaal en commercieel. Zij was het stralende middelpunt van de Efe-
zische roem die de regio maar al te goed kende.

Na een verblijf van drie jaar van Paulus, waarin aanhoudend het gesprek en de 
discussie werden gezocht, bleek de loyaliteit van mensen aan Artemis beïnvloed-
baar. Christus won aan gezag en morele ruimte in Efeze en de invloed en ruimte 
van Artemis nam onder mensen af. Groepen mensen raakten zo gaandeweg ‘uit de 
Artemis’ en kwamen door het evangelie ‘in Christus’, een volstrekt andere morele 
ruimte met andere waarden en symbolen. De ene morele wereld kon de andere 
beïnvloeden en doen transformeren. Ook harde confrontaties waren daarbij niet 
uitgesloten. Juist confrontaties van belangen (‘powerencounters’) konden plotse-
linge inzichten, transformaties en veranderingen met betrekking tot waardesyste-
men van mensen bewerken.30

28 Hebr. 9:11 en 24, Ef 2:11, Kol. 2:11, II Kor. 5:1. Het begrip ‘met handen gemaakt’ is 
sterk Joods gekleurd, zie Hebr. ‘elîl in Lev. 26:1 en Jes. 46:6. Cf. Eduard Lohse, ‘cheiropoiètos, 
acheiropoiètos’, in G. Kittel (ed.), Theological Dictionary of the New Testament, Vol. 9 (Grand 
Rapids: Eerdmans, 1979) 436: ‘In the NT cheiropoiètos in every passage in which it is used 
sets forth the antithesis of what is made with men’s hand to the work of God’.
29 Marc. 14:58, Hand. 7:48 en 17:24. De lijn loopt van Jezus over Stefanus naar 
Paulus en laat zien dat de ‘weg van Jezus’ sterk tempelkritisch was.
30 Cf. Carson, Christ and Culture Revisited, 227. Carson kiest voor complementariteit 
van de noties ‘Christ against culture’ en ‘Christ transforming culture’.
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Kritische, confronterende en dialectische bevraging van cultuur en samenleving 
is voor een apologie die wil beïnvloeden harde voorwaarde (condicio sine qua non). 
Zo begint de anonieme pleitrede gericht aan een zekere Diognetus (uit ongeveer 
150 AD) direct met over en weer vragen stellen. Diognetus vraagt zich af op welke 
God de christenen hun vertrouwen stellen, hoe het komt dat zij de wereld gering-
schatten, elkaar liefhebben, de dood verachten, met Griekse goden geen rekening 
houden, ook met het Joodse geloof niet en waarom dit geloof pas zo laat is ge-
openbaard. De anonieme auteur komt daarop met vragen over de vergankelijkheid 
van de afgoden. Zijn ze niet van steen en van andere vergankelijke materialen en 
zijn ze niet door mensenhanden vervaardigd? Zijn ze niet ‘doof, blind, zonder ziel, 
zonder gevoel en onbewogen?’ Bovendien minachten afgodendienaars ten diepste 
hun eigen goden, omdat zij zilveren en gouden beelden wel goed bewaken, maar 
stenen en aarden beelden onbewaakt laten (Ad Diognetum 1-2).31 

De kritische, bevragende en beredeneerde leefstijl van christenen wil dus de 
wereld in en gaat het confronterende dialectische vraaggesprek in en is eropuit om 
morele ruimte voor Christus in te nemen. Het is niet de bedoeling dat Christus’ 
gemeente zich afzijdig houdt van de maatschappij en de cultuur of zich daaruit 
terugtrekt. Dan zou een situatie van ‘reservaatchristendom’ ontstaan, waarbij ker-
ken hun kracht verliezen, omdat zij het contact met Gods wereld onbelangrijk 
vinden. Willen kerken contrasterende gemeenschappen zijn, dan zullen zij moeten 
opvallen, durven confronteren en zichtbaar zijn, anders is van enige contrastwer-
king geen sprake.32 Waar mogelijk nemen kerken de cultuur in zich op (de kerk 

31 A.F.J. Klijn, Apostolische Vaders, Vol. 2 (Kampen: Kok, 1983) 96-98.
32 Zie vooral James Kennedy, Stad op een berg. De publieke rol van protestantse ker-
ken (Zoetermeer: Boekencentrum, 20103). Cf. Wim Dekker, Marginaal en missionair. Kleine 
theologie voor een krimpende kerk (Zoetermeer: Boekencentrum, 20114) 153-154, 178-179, 
199-203, en Pieter Vos, ‘Tegen de wereld, voor de wereld’, Kerk en Theologie 62/4 (2011) 
350-360, René van Woudenberg, ‘De zaaiende pelgrim’, Kerk en Theologie 62/4 (2011) 
361-370. Zie ook Gijsbert van den Brink, ‘Tussen theocratie & wereldmijding’, Denkwij-
zer – Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie 12/1 (maart 2012) 26-30. Cf. Glen H. 
Stassen, D.M. Yeager, John Howard Yoder, Authentic Transformation: A New Vision of Christ 
and Culture (With a Previously Unpublished Essay by H. Richard Niebuhr) (Nashville: Abing-
don Press, 1996); Zie ook John Howard Yoder, The Priestly Kingdom: Social Ethics as Gospel 
(Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1984), Idem, Body Politics: Five Practices of 
the Christian Community Before the Watching World (Scottdale: Herald Press, 1992). Cf. Keith 
G. Jones, Ian M. Randall (eds.), Counter-Cultural Communities: Baptistic Life in Twentieth-
Century Europe (Studies in Baptist History and Thought 32; Milton Keynes: Paternoster, 
2008).

Gunnende kerk NW.indd   160 01-10-12   14:33

vrij voor persoonlijk gebruik - niet voor commercieel gebruik



161

is ‘kind’ van haar tijd) en maken zij de cultuur dienstbaar aan Christus. Juist deze 
dienstbaarheid kan contrasterend uitwerken.

Zichtbaarheid in de heersende cultuur maakt dat er vragen kunnen worden 
gesteld, dat geloofsverantwoording plaatsvindt en dat waarden kunnen worden 
uitgewisseld en beïnvloed. Geloof is beslist niet alleen maar voor het privéleven 
bedoeld. Geloofswaarden helpen de samenleving om het oog gericht te houden 
op het goede, op recht en gerechtigheid en op de noodzakelijkheid om dit goede 
te gronden in het bovenmenselijke dat groter is dan wijzelf. Christenen hebben 
daarom niet alleen het recht maar ook de plicht om op het publieke erf verant-
woording af te leggen.33

De zichtbaarheid van een kerk heeft dus niet alleen te maken met haar locatie 
en gebouw, maar meer nog met haar identiteit en beredeneerde levensstijl. Ker-
ken zouden identiteit en leefstijl voortdurend tegen het licht moeten houden en 
zich daarbij de vraag stellen ‘wat Christus van ons vraagt’ (‘discerning the mind of 
Christ’). Zo kan zichtbaarheid als gemeenschap van gedeelde waarden verbindend 
en contrasterend uitwerken. Een aansprekende leefstijl werkt krachtiger naar om-
geving en cultuur uit dan woorden of belijdenissen, zoals ook in de Vroege Kerk 
te zien is.34

6.7	 Affecten
Christelijke waarden en christelijke leefstijl zijn niet los te zien van diepe gevoe-
lens van blijdschap, vrijheid en vrede.35 Waarden roepen emoties op en andersom 

33 Dit is de hoofdgedachte van Erik Borgman, Overlopen naar de barbaren. Het pu-
blieke belang van religie en christendom (Kampen: Klement, 20014). Zie ook Gijsbert van den 
Brink, Een publieke zaak. Theologie tussen geloof en wetenschap (Boekencentrum Essay; Zoe-
termeer: Boekencentrum, 2004), en Gijsbert van den Brink, Elco van Burg (eds.), Strijd-
baar of lijdzaam. De positie van christenen in het publieke domein (Heerenveen: Groen, 2006). 
Cf. Wouter H. Slob, ‘Cultuurchristendom; van ietsisme en nietsisme en wat hen bindt’, 
Kerk en Theologie 62/4 (2011) 309-323. Zie ook Alister McGrath, Handboek apologetiek. 
Communicatie van het christelijk geloof (Zoetermeer: Boekencentrum, 2012).
34 Zie Gerrit de Kruijf, ‘Is christelijk leven een stijl?’, Kerk en Theologie 62/4 (2011) 294-
297, en Liuwe H. Westra, ‘Merk toch hoe sterk?’, Kerk en Theologie 62/4 (2011) 298-308.
35 Zie vooral Ad de Bruijne, Affect en effect. De betekenis van een Bijbelse spiritualiteit 
voor de christelijke ethiek in een (post-)seculiere context (Kampen: Kok, 2010) en Jurjen Beumer, 
Intimiteit & solidariteit. Over het evenwicht tussen dogmatiek, mystiek en ethiek (Baarn: Ten Have, 
1993). Cf. Samuel Wells, ‘Geloof in een seculiere tijd’, Wapenveld 60/6 (2010) 4-14, en Paul 
van Trigt, ‘Over Samuel Wells’ Improvisation. The Drama of Christian Ethics’, Wapenveld 
58/2 (2008) 11-15.
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hechten emoties zich voortdurend aan waarden. Een waarde heeft twee kanten 
bij dezelfde munt: een overtuigingskant en een emotiekant, die samen leiden tot 
gedrag. Convictie zonder emotie bestaat niet, evenmin emotie zonder waarde. Een 
leven met God en met elkaar kan in de goede zin van het woord dus ‘gevierd’ 
worden. Kerkdiensten zijn immers vieringen en de aanwezigheid van God in de 
gemeente leidt vanzelfsprekend tot gebed, aanbidding en diepe ervaringen in hart 
en hoofd. Morele ruimte van gedeelde waarden is altijd geleefde ruimte, waarbij 
het gevoelsleven open komt voor affecten en ervaringen die bezielend en veran-
derend uitwerken.

We denken dan niet alleen aan gevoelens van blijdschap, geluk, vreugde en 
verrukking, maar ook aan gevoelens van ontroering, compassie, mededogen en 
zelfs verontwaardiging. Verdriet is een gevoel dat onlosmakelijk met het morele 
hart van christenen is verbonden. Paulus spreekt van een ‘droefheid naar Gods wil’ 
(II Korintiërs 7:9-1036), die te maken heeft met innerlijk verdriet dat opkomt uit 
geraakt zijn door de gebrokenheid in en om ons. Christenen zijn raakbare men-
sen, want raakbaarheid heeft alles te maken met de morele ruimte die Christus 
door de Geest van God in en onder christenen aanbrengt. Het zien en ervaren 
van ellende laat ons niet onberoerd. We kunnen er ook opstandig door worden 
en verontwaardigd. De gemeente van Christus is een plaats waar mensen op een 
veilige manier met hun gebrokenheid en verdriet kunnen komen, omdat daar 
anderen zijn die zich door hun verdriet laten raken. ‘Als één lid lijdt, lijden alle 
leden mede’ (I Korintiërs 12:26). We zijn ook geroepen om elkaars lasten mee te 
helpen dragen (Galaten 6:2).

Christenen zijn geraakt en laten zich raken door de nood van anderen, om-
dat de waarde van leven en liefde ook doet voelen wat de waarde van verlies is. 
We hebben al aangegeven hoezeer deze twee bij elkaar horen en terug te voeren 
zijn op God. God laat zich raken, omdat hij liefde is en met ontferming is bewo-
gen. Ook mensen die liefhebben zijn niet ongevoelig voor andermans zorgen en 
kwetsbaarheden. Daarom is liefde moedig – moediger dan strijdbaarheid of welke 
heldhaftigheid ook, omdat liefde in de overgave aan kwetsbaarheid ligt en geen 
mentaal of affectief schild om zich heen heeft. Liefde kan daarom doodsangsten 

36 II Kor. 7:9-10, ‘thans verblijdt het mij, niet, dat gij bedroefd zijt geworden, maar dat 
de droefheid u tot inkeer heeft gebracht; want gij zijt bedroefd geworden naar Gods wil 
[elupèthète gar kata theon], zodat gij generlei nadeel van ons hebt geleden. Want de droefheid 
naar Gods wil [hè kata theon lupè] brengt onberouwelijke inkeer tot heil, maar de droefheid 
der wereld brengt de dood’ (NBG’51).
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uitstaan. Liefde maakt dapper, in de zin van ‘kom ik om, dan kom ik om’ en ik 
geef om mijn volk, ik geef om jou en ik geef je niet op (Ester 4:16). Omgekeerd is 
agressiviteit en erop los slaan in de meeste gevallen een teken van lafheid.

Krachtig zijn in de liefde betekent dat een gemeente problemen niet oplost 
door agressie en irritatie te ventileren, maar door een veel moediger weg te kie-
zen, namelijk de weg van de liefde en zich de noden en zorgen van mensen en 
kwesties echt aan te trekken. Een gemeente kan verdeeld zijn over ethische keuzes 
en regelgeving, maar het zou niet moeten kunnen dat er verdeeldheid is over de 
mate van bewogenheid over gebrokenheid. Bewogenheid is een innerlijke reactie 
op verdriet en verlorenheid die hoort bij de diepste waarden van menselijk leven. 
Bewogenheid als basiskenmerk van gezamenlijke morele ruimte kan een kerk tot 
in de diepste ‘haarvaten’ van haar gemeenteleven voeden, verbinden en versterken.

Laten kerkelijke gemeenten het misschien niet eens zijn over de regels en de 
oplossingen, maar laat het niet komen tot verwijdering. Dit hoeft niet, want dit 
komt in de beste ‘huwelijken’ voor. Er kan verschil van visie en opvattingen zijn, 
maar in een geestelijke relatie voedt men zich vooral op een dieper niveau. Niet 
zozeer in het ‘wat’, maar in het ‘dat’ ligt de voeding. In het ‘dat’ van de gebroken-
heid (dat het zo erg is) ligt de eerste herkenning, niet in het ‘wat’ van de gebroken-
heid (wat is er gebeurd en wat moet er gebeuren). Natuurlijk volgt het ‘wat’ uit 
het ‘dat’, maar basisstellend is de herkenning bij elkaar van bewogenheid, betrok-
kenheid en verslagenheid. Waar dit wordt losgelaten of niet meer wordt benoemd, 
raakt de verworteling in Christus op de achtergrond en kunnen verdeeldheid en 
verwijdering over de te nemen koers een groep christenen gaan opbreken.

We hebben gezien dat Jezus in de Bergrede twee vitale aandachtgebieden van 
morele ruimte van kerk en wereld bespreekt: geweld en relaties. Geweld wordt 
door Jezus in het kader geplaatst van de behoefte en noodzaak tot veiligheid en 
vrede stichten. Begeerte en seksualiteit worden in het kader geplaatst van trouw 
en intimiteit. Het kan niet zo zijn dat de gebrokenheid in deze dimensies van 
menselijk leven de gemeente van Christus onberoerd laat. Mogelijk wordt er ver-
schillende gedacht over ethische regelgeving, maar toch niet over de gebrokenheid 
en de pijn die geweld en ontrouw tussen mensen teweegbrengen (ongeacht wie 
de kwetsende of gekwetste partij is).

Een christelijke gemeenschap (gemeente of organisatie of beweging) zal over 
thema’s als zinloos geweld en seksuele grenzeloosheid duidelijke opvattingen heb-
ben. Dit is voor de hand liggend, omdat kwesties als zinloos geweld zwart-wit lig-
gen. Onenigheid in gemeenten ontstaat meestal rond kwesties waar men op ‘grijs’ 
gebied lijkt te komen. Om elkaar dan niet te verliezen en het toch met elkaar te 
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blijven uithouden, is verworteling op dieper niveau nodig, namelijk reflectie over 
gebrokenheid en bewogenheid. In dit verband kan niet anders worden gedaan 
dan de gebrokenheid rond de thematieken geweld en veiligheid, seksualiteit en 
intimiteit breed neer te zetten en de waarden die geweld aan wordt gedaan goed 
te benoemen.

Doordat de diepste waarden van de gemeenschap worden gevoed en ook 
gevoelens en overtuigingen van mededogen en ontferming alle ruimte krijgen, 
wordt voorkomen dat een sfeer van ‘dubbelheid’ ontstaat die averechts kan wer-
ken. Waar gewoon maar wordt geoordeeld zonder dat het oordeel wordt gevoed 
door eerlijke bewogenheid en verontwaardiging, kan de schijn van dubbelheid en 
schijnheiligheid opkomen. Juist de huichelaar laat zich niet in met echte bewo-
genheid en betrokkenheid, want dan moet hij achter zijn façade vandaan komen. 
In de brede reflectie over geweld, verloren intimiteit en de gevolgen daarvan, 
krijgen de diepste gedeelde waarden van de gemeente de kans om een basis van 
vertrouwen te leggen waarop kan worden voortgebouwd, ook als de meningen 
over regelgeving verschillen.

6.8	 In	de	vertraagstand
Waar deze basis niet tot stand komt en de schijn van dubbelheid blijft hangen en 
toch behoefte is aan regelgeving, wordt meestal naar symboolethiek gegrepen. Dat 
wil zeggen dat bepaalde aspecten van seksualiteit of geweld worden uitvergroot 
en als trofeeën in de etalage van de gemeente of de organisatie worden gezet. Hoe 
de uitvergrote kwesties samenhangen met de brede complexiteit van bijvoorbeeld 
seksualiteit en geweld, wordt niet ter sprake gebracht en het gros van de gemeente 
blijft daarmee buiten schot. Standpunten over echtscheiding, homoseksualiteit en 
samenwonen komen in de etalage of worden hoog in de mast gehesen, maar de 
brede gebrokenheid rond seksualiteit en intimiteit blijft onbenoemd en onbespro-
ken. Huwelijksontrouw door kijken naar porno, overspel op het werk of elders, 
bordeelbezoek of gewoon intimiteitsproblemen, komen niet ter sprake. Dit is met 
twee maten meten, oordelen met een dubbele moraal en ieder voelt deze dubbel-
heid ook wel aan. Het zou niet erg zijn geweest als er niet aan symboolethiek werd 
gedaan, maar nu de kwesties in de etalage van de gemeente liggen en er grote 
woorden aan worden verbonden, moet het zwaard ook alle kanten uit kunnen en 
dit is meestal niet het geval. De homo moet het ontgelden, niet de pornoverslaafde 
oudste die zijn leven naar buiten toe keurig voor elkaar lijkt te hebben.

Ook de kwestie ‘zinloos geweld’ kan in de gemeente voluit aandacht krijgen, 
terwijl het geweld dat kritiekloos de huiskamers binnenkomt of in de huiskamers 
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gebeurt, niet wordt aangeroerd. Over oorlog, de doodstraf, geweld en fatsoen op 
straat en op school, worden boude standpunten ingenomen, en mogelijk terecht, 
maar hoezeer het denken en verbeelden van jong en oud wordt verziekt door de 
harde filmindustrie en andere media, komt zelden of nooit aan bod. Natuurlijk is 
het niet de bedoeling om hierover te beleren of te normeren en minder nog te 
torpederen. De vraag is veeleer of de gemeente voldoende veiligheid en openheid 
biedt om in een morele ruimte van genade en vergeving de meest bloederige en 
obscene beelden van hoofd en hart bij God te brengen.

Gemeenten horen plaatsen te zijn waar snelle preken en snelle oordelen in de 
vertraagstand worden gezet. Jezus doorbrak het snelle oordeel van schriftgeleerden 
die een van overspel beschuldigde vrouw bij hem brachten en schreef in de grond 
(Johannes 8:6-8). De gemeente is de plaats van de vertraging en de zogeheten 
‘trage vragen’,37 zoals vragen over dood en leven, zin en betekenis, relaties en ge-
luk, lijden en God, schepping en wereld. In de vertraagstand kan er diep en lang 
worden stilgestaan bij gebrokenheid rond intimiteit en veiligheid, maar gemeen-
ten laten deze kansen helaas te vaak voorbijgaan, omdat er geen tijd is. Men wil 
snelle antwoorden, snelle diensten, snelle thema’s, snelle relaties, enzovoort. Maar 
niets dat van grote waarde is komt snel. De gemeente hoort te vertragen, omdat 
mensen daar bij de diepere waarden van het leven kunnen stilstaan en zichzelf en 
God kunnen horen denken.

De gemeente van Christus beschikt over een aantal volstrekt unieke gewoon-
ten, we noemen ze ook wel ‘powerful practices’, van waaruit de morele ruimte 
van Christus wordt beleefd en vormgegeven. Sowieso hoort de liturgie daarbij, 
tijd om te bidden, te zingen en te luisteren naar Gods Woord. Ook het vieren van 
het avondmaal en het dopen worden tot het arsenaal van ‘powerful practices’ gere-
kend, evenals de zalving van zieken. ‘Powerful practices’ zijn krachtige gewoonten 
waarin alle tijd, ruimte en aandacht worden genomen om verzoening en vrede aan 
de orde te stellen, de belangrijkste kerncompetentie van de kerk van Christus. De 
gemeente is een verzoenende gemeenschap. Ethische kwesties dienen daarom in de 
eerste plaats in de krachtige gewoonten van de gemeente te worden gebracht. Daar 
moet Gods licht erover schijnen, niet slechts op de gemeentevergadering waar de 
kerkpolitieke discussie plaatsvindt. Wie zelf heeft te worstelen met dubbelheid en 
ethische gebrokenheid, mag onder het Woord, in gebed, aan het avondmaal tot rust 
en inkeer komen en ook tot overgave en vergeving. Krachtige gewoonten in het 

37 De term is van Harry Kunneman, zie Voorbij het dikke-ik; bouwstenen voor een kri-
tisch humanisme (Amsterdam: Humanistics University Press, 2005).
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midden van de gemeente leiden tot oprechtheid en ontdubbeling en leggen een 
solide basis van waarden en bewogenheid onder de kerkelijke ethische discussie.38

Denkruimte in de gemeente bewerkt denkrust en deze samen bewerken ge-
voelsruimte en gevoelsrust, in de hoop dat vanuit die rust ook treurnis over dub-
belheid en gebrokenheid naar boven komt. Soms moet het lachen ons vergaan, 
omdat eerlijkheid van hoofd en hart ons dit gebiedt. De gemeente is de plaats met 
ruimte, waar onze innerlijke ruimte wordt aangepakt en opgerekt.

Weeklaag, wees treurig en laat uw tranen vloeien. Laat uw lachen verande-
ren in droefheid en uw vreugde in somberheid (…) Weeklaag en jammer 
om de rampspoed die over u komt. Uw rijkdom is verrot en uw kleding 
is door de mot aangevreten (…) U hebt op aarde in weelde gebaad en los-
bandig geleefd (…) U hebt de rechtvaardige veroordeeld en vermoord, en 
hij heeft zich niet tegen u verzet. (Jakobus 4:9, 5:1-2, 5-6)

6.9	 Communitarisme
Het telkens uit Gods hand ontvangen van deze gemeenschappelijke morele ruim-
te is beslissend en noodzakelijk voor het ‘leren onderscheiden waarop het aan-
komt’, als gemeente en als individuele gelovige. Ik ben ervan overtuigd dat de 
gemeenschap van christenen als collectief onmisbaar is voor het ontwikkelen van 
een juiste ethische beoordeling. Christelijke ethiek kan niet om het communale 
karakter van gezamenlijke morele ruimte heen. Morele ruimte is niemand in zijn 
eentje. Christelijke morele ruimte al helemaal niet.

Verbondenheid en gemeenschappelijkheid zijn nodig om het dagelijkse leven 
naar ‘waarde’ te schatten en met deze waarden stabiel in het leven te staan. Ge-
meenschap (‘community’) is voorwaardenstichtend voor de innerlijke ontwikke-
ling van een goed en eerlijk waardesysteem (deze visie heet ‘communitarisme’39). 
In kerken is dit niet anders, omdat Christus de kerkelijke gemeenschap bepaalt en 
God de sociale cohesie krachtige gewoonten heeft gegeven (‘powerful practices’).40

Een algemene beschrijving van de christelijke levensstijl zou daarom kunnen 

38 Zie voor een omschrijving van krachtig gemeente zijn bijv. James R. Krabill, Stuart 
Murray, Forming Christian Habits in Post-Christendom: The Legacy of Alan and Eleanor Kreider 
(Copublished with Institute of Mennonite Studies; Harrisonburg: Herald Press, 2011).
39 Charles Taylor is momenteel wel een van de belangrijkste denkers binnen deze 
richting van het communitarisme.
40 Cf. Dekker, Marginaal en missionair, 105-106, 152-153.
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openen met ‘God en zijn gemeente’.41 De gemeente, dat wil zeggen gemeen-
schappelijkheid en communale morele ruimte, staat voorop in het christelijke 
denken en in elk geval niet ergens achteraan. Het is ook niet mogelijk om zon-
der gemeenschap een betrouwbare afspiegeling van God naar de wereld om ons 
heen te zijn. God is immers Vader, Zoon en Geest, Drie-enig God en alleen een 
gemeenschap die vol is van hem kan iets van zijn trouw, liefde en genade weer-
spiegelen.42 Daarom schrijft de apostel Paulus:

Zo zal nu door de kerk de wijsheid van God in al haar schakeringen be-
kend worden aan alle vorsten en heersers in de hemelsferen (…) Dan zult 
u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen 
begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat. 
(Efeziërs 3:10, 18-19, NBV)

We kunnen stellen dat het morele leven van een christen zijn sociale leven is.43 
Zijn zogeheten ‘morele kapitaal’ bestaat voornamelijk uit sociaal kapitaal. Het le-
ven met God en voor God, gaat niet buiten het leven met elkaar om. De tien 
geboden (eigenlijk ‘tien woorden’) openen met regels over onze verhouding tot 
God en trekken van daaruit de lijnen door naar het sociale leven (Exodus 20:1-
17). Als het leven met God in orde is, dient ook het leven met anderen in orde te 
zijn. Het leven met God is de bron en de norma normans voor het leven met elkaar. 
Iemands morele leven kan niet zuiver zijn als zijn sociale leven overhoop ligt en 
de verwijten zich opstapelen.

Deze dubbelheid is vaak terug te voeren op twee kanten die dezelfde christen 
kenmerkt en waar ook de Schrift over spreekt. Bijvoorbeeld in Paulus’ brief aan 
de gemeente te Korinte.

Paulus (…) aan de geheiligden in Christus Jezus (…) En ik, broeders, kon 
tot u niet spreken als tot mensen die geestelijk zijn, maar als tot mensen die 
nog vleselijk zijn. (I Korintiërs 1:2; 3:1)

41 Een gedeelde christelijke levensstijl zou kunnen beginnen met een beschrijving 
van de waarde van ‘God en zijn gemeente’ en ‘respect voor ouderdom’ met ‘eerbied voor 
het leven’, en afsluiten met ‘dankbaar genieten’, zie Theo Boer, ‘Een christelijke levensstijl 
in tien aandachtspunten’, Kerk en Theologie 62/4 (2011) 371-383.
42 Cf. Nigel Wright, Free Church, Free State: The Positive Baptist Vision (Milton Keynes: 
 Paternoster, 2005) 4-6.
43 McClendon, Systematic Theology, Vol. 1: Ethics, 165.
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De Korintische gemeente wordt gezien als een gemeenschap van heilige en we-
reldse mensen tegelijk. In de genade en vergeving van Christus zijn de Korinti-
ers ‘geheiligd’, maar zij leven regelmatig als genadeloze en wereldse ruziezoekers 
(I Korintiërs 3:3). Wie en wat zijn ze dan? Evenals Johannes de Doper laat Jezus 
daar geen misverstand over bestaan. Een mens is zoals zijn vruchten zijn en anders 
niet.44 Deze vruchten zijn natuurlijk niet de goede bedoelingen die we ooit had-
den, maar onze daden van genade, liefde en goedheid. In goede bedoelingen kun-
nen we niet leven, wel in goede daden. We zijn zoals we doen en we zijn wat we 
doen. Wie voortdurend liegt is een leugenaar en wie alsmaar steelt is een dief. Het 
kan zijn dat iemand minder toerekeningsvatbaar is en dan ligt het anders, maar 
buiten deze uitzondering om valt een mens over het algemeen samen met de da-
den die hij verricht. De persoon is niet los te zien van zijn werken. Van christenen 
die hun leven gaven voor hun geloof wordt door Johannes gezegd: ‘hun werken 
volgen hen na’ (Openbaring 14:13).

Een gemeente die krachtig is in Christus’ liefde, haar morele ruimte voedt 
met eerlijke bewogenheid en mededogen, de vertraging ingaat en aanstuurt op 
krachtige gewoonten en concrete daden, is een gemeente met karakter. Ethiek is 
dan geen theorie meer, maar geleefde werkelijkheid en ook geleefde theologie. 
Theologie en ethiek maken dan deel uit van de biografie van de gemeenschap en 
de enkeling binnen die gemeenschap.45 Zo hangen ethiek, theologie en levensver-
halen nauw samen en komen belijden en beleven dicht tot elkaar. Een gemeente 
met karakter is een zoveel mogelijk ontdubbelde gemeenschap, waar mensen vei-
ligheid, aanvaarding en ook uitdaging en correctie ervaren.

Een gemeente met karakter is niet een afgesloten en geïsoleerde gemeenschap 
die niet kan openstaan voor de noden ‘buiten’. Een morele ruimte met karakter 
betekent dat een gemeente zich zo sterk in Gods aanvaarding weet staan, dat de ge-
deelde waarden die daaruit ontstaan de randen van de gemeente poreus en ‘rafelig’ 
maken, omdat daar contact is met de samenleving die ook ‘rafelranden’ vertoont.46 
Zo’n gemeente is een gulle en gunnende gemeente, omdat zij vol is van het goede 
en genadige leven van God en blijft uitdelen wat zij zelf ontvangen heeft.

44 Zie Mat. 3:10; 7:17-19; 12:33; Luc. 6:43-44.
45 Zie McClendon, Systematic Theology, Vol. 1: Ethics, 165-182 en Biography As Theol-
ogy: How Life Stories Can Remake Today’s Theology (Philadelphia: Trinity Press International, 
1990). Cf. Oliver O’Donovan, Common Objects of Love: moral reflection and the shaping of 
community (Grand Rapids: Eerdmans, 2002).
46 Cf. Groen, Geloofwaardige gemeente, 38-69, met name 69. 
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De christelijke gemeenschap is als een boom die blijft geven en die alleen ge-
lukkig is als zij dat kan blijven doen. Een gulle en gunnende boom.47 Als gevende 
boom is zij geplant en geworteld in Christus, dat is haar geheim. Haar wortels zijn 
diep ‘als die van de Libanon’, dat wil zeggen dat haar wortels tientallen meters 
lang kunnen zijn, terwijl zij bloeit ‘als een lelie’ (Hosea 14:6). Het geheim van de 
gemeente is dus vele malen dieper dan haar bloei en vrucht laten zien. Dit is haar 
behoud, haar kracht en haar vitaliteit. Zij is stralend, klein en kwetsbaar, maar gaat 
diep de grond in. Wat de wereld van haar ziet is vele malen kleiner en dan wat zich 
in de verborgenheid afspeelt, in de dienst, in het gebed, in het geestelijke leven met 
Christus. Dit is de gemeente, de gulle boom die bloeit als een lelie, met wortels 
die haar lengte vele malen overtreffen. De gemeente is een wonder van genade en 
mededogen. Zij is vol van het èthos van Christus en leeft zijn waarden uit.

Hiermee zijn we aan het einde gekomen van dit vitale hoofdstuk over de morele 
ruimte van de gemeente. Ik vat de inhoud kernachtig samen. Christenen zijn tot 
elkaar geroepen om vanuit het verlossingswerk van Jezus nieuwe en profetische 
wegen te gaan, juist in moreel opzicht (‘samen’, ‘kruis’, ‘nieuw’). Deze nieuwe 
profetische wegen worden gewezen doordat de gemeente haar eigen verhaal in 
het licht van Gods geschiedenis begrijpt en haar roeping tot de wereld en de cul-
tuur verstaat (‘narratieven’, ‘incarnatief ’ gemeente zijn, ‘dialoog’ met de cultuur). 
Aandacht voor het verlorene, kwetsbare en gewonde maakt dat de christelijke 
gemeenschap veel tijd en energie neemt om samen betrokken en bewogen te zijn 
en naar waarden, principes en regels te zoeken (ruimte voor ‘gebrokenheid’, ‘ver-
traagstand’, ‘communale’ morele ruimte). Op dit laatste gaat het volgende hoofd-
stuk nader in.

47 Cf. Shel Silverstein, De gulle boom [vertaald door Arthur Japin] (Zoetermeer: Mo-
zaïek, 20094).
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7.	Ruimte	van	waarden,	principes,	regels,	codes

We hebben in de vorige hoofdstukken duidelijk willen maken dat mensen in 
een moreel universum leven, omdat alles wat God heeft geschapen bedoeld is en 
waarde vertegenwoordigt. Mensen voelen de waarde van het leven meestal zelf 
goed aan. Minder goed wordt aangevoeld dat God het is die deze waarden in het 
leven heeft gelegd. Ook is niet altijd even duidelijk hoe vanuit de waarden naar 
de ethische doordenking kan worden doorgeredeneerd. Vanuit waarden lopen niet 
altijd rechte lijnen naar normen of principes (beginselen en uitgangspunten) en al 
evenmin naar regels en gedragscodes. Daar moet over worden nagedacht.

In dit hoofdstuk wordt daarom stapsgewijs aangegeven hoe in de gemeente (als 
communaal proces dus) overtuigingen leiden tot regels en gedragscodes (eerste 
paragraaf). Tegelijk wordt met Bijbelse voorbeelden aangegeven dat inzicht en 
wijsheid nodig zijn, omdat ethische toetsing, juist met de Bijbel in de hand, best 
complex is (tweede paragraaf).

7.1	 Waarden	doordenken
Basisstellend voor christelijke ethiek is de gedeelde innerlijke overtuiging (1, zie 
piramide1), dat wil zeggen de overtuiging dat Christus leeft en in de gemeente 
spreekt, dat hij overal ‘tussen’ staat en de morele ruimte bepaalt en door de Geest 
inzicht schenkt. De gemeente is een groep van uiteenlopende mensen, met toch 
dezelfde diepe wetenschap dat God in Christus allesbepalend handelt en heeft 
gehandeld.

Van daaruit worden christenen opgeroepen en in staat gesteld om door Gods 
genade navolgers van Christus te zijn en hun persoonlijke geweten te vormen in 
het ‘onderscheiden waarop het aankomt’. De morele ruimte waarbinnen Gods 
waarden worden vormgegeven is de communale spirituele ruimte van de ge-
meente, waar ‘krachtige gewoonten’ (2) het karakter van de leerling van Jezus 
vormen, kneden en beïnvloeden.

Iemands geestelijke karakter wordt grotendeels bepaald en gevormd door de 
sociale omgeving waar overtuigingen bewust of onbewust naar (3) waarden wor-
den vertaald en worden ingeoefend. Bij karaktervorming hoort dat de waarden 
uit de morele omgeving spontaan of door inoefening worden geïnternaliseerd, 

1 Zie voor soortgelijke piramide Stassen, Gushee, Kingdom Ethics, 59, 107.
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verwerkt en zelfstandig uitgedragen. Waarden vormen een samenhangend, alge-
meen en omvattend grondstelsel van strevingen die mensen zowel overstijgt als 
onderling verbindt. Grondwaarden worden vaak met bovenmenselijke of buiten-
menselijke oorsprongen van het leven samen gezien, en terecht. Dit vanwege de 
onaantastbaarheid die het leven toevalt en toekomt. Grondwaarden staan eigenlijk 
buiten kijf, hoewel grondwaarden in diverse opzichten tot verschillende interpre-
taties en toepassingen kunnen leiden.

Bij waarden of grondwaarden van de menselijke soort kunnen we bijvoorbeeld 
denken aan noties als waardigheid, beschermwaardigheid, gelijkheidwaardigheid 
en vrijheid van het individu2. Waarden kunnen worden vertakt naar (4) normen of 
principes (beginselen of uitgangspunten), die invulling geven aan grondstrevingen 
door bijvoorbeeld geboden en verboden te stellen. De tien geboden zijn te zien als 
normen die de belangrijkste grondwaarden van het leven met God en met elkaar 
stipuleren. Als we denken aan de grondwaarde van de beschermwaardigheid van 
alle leven, dan volgen daar bijvoorbeeld de normen uit van: steel niet, dood niet, 
begeer niet. Uit de grondwaarde van de gelijkwaardigheid van alle mensen komen 
normen op als het recht op educatie en gezondheidszorg voor alle mensen. Van 
de grondwaarde van de vrijheid van het individu wordt onder meer het grond-
principe van de onschendbaarheid van alle menselijk leven afgeleid: niemand mag 
tegen zijn wil in zomaar gevangen worden gezet of onderworpen aan een medi-
sche test of een bepaald geloof worden opgedrongen. Bij de waardigheid van het 
individu denken we onder meer aan grondprincipes als recht op eerbied en res-
pect, ook in het levenseinde. We denken ook aan gemanierdheid in het algemene 
intermenselijke verkeer.

Tot zover valt een behoorlijk rechte lijn te constateren vanuit de overtuigingen 
naar principes of normen (grondbeginselen) voor het leven zoals de tien geboden. 
Dit wordt anders als vanuit ethische grondbeginselen wordt doorgeredeneerd naar 
(5) regelgeving en naar (6) gedragscodes (afspraken). Dit heeft te maken met de 
eigenaardigheid van iedere concrete situatie waarin volgens regels gehandeld zou 
moeten worden. Bijvoorbeeld: vanuit de grondwaarde van de beschermwaardig-
heid van alle leven wordt het grondbeginsel (principe) van het zesde gebod (uit 
de tien geboden) gemotiveerd: ‘je zult niet doodslaan’. De regel die hieruit volgt 
zou kunnen zijn dat er niet naar wapens gegrepen mag worden, ook niet uit zelf-
verdediging (‘als iemand je aanvalt, vecht dan niet terug’).

2 Zie bijv. de F.D. Roosevelt Four Freedoms Award in verband met: freedom of 
speech and expression, freedom of worship, freedom from want, freedom from fear.
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code

regel

principe

waarde

karakter

convictie

Het is de vraag is of iedere mogelijke complexe situatie van leven wel in regels 
vervat en ondervangen kan worden. Ik meen van niet. Dan zou een casuïstisch 
handboek met regels, berekeningen en uitzonderingen volstaan, precies zoals een 
grammatica uit het hoofd kan worden geleerd en kan worden nageslagen. ‘Leer 
maar uit je hoofd en dan weet je het.’ Het leven zit zo niet in elkaar, wat natuurlijk 
nut en de noodzaak van waarden, principes en regels niet minder maakt. Regels 
zijn niet zomaar afspraken waarmee we wel of niet akkoord kunnen gaan al naar 
gelang hoe onze pet staat en of we er wel of geen zin in hebben. Dan doen we de 
grondbeginselen en de grondwaarden van het leven tekort en ook de diepe we-
tenschap van God (de overtuiging) die daarachter staat. Het grondbeginsel ‘dood 
niet’ moet tot heldere afgeleide regels leiden zoals ‘moord niet’, maar sluit niet uit 
dat zich in de gebrokenheid van het leven situaties voordoen die uitzonderingen 
vragen. Dit brengt ons bij de tweede paragraaf.

7.2	 Complexiteit
Toch loopt de overgang van principe (4) naar regel (5) niet zo soepel als het lijkt. 
Tussen het algemene principe en de toepassing van de regel in concrete situaties 
zit ruimte. Als moeder en kind tijdens een bevalling dreigen te sterven, zal ten 
behoeve van het ene leven het andere opgegeven worden. Als een land zichzelf 
verdedigt omdat het aangevallen wordt, zal ook bij verdediging gerekend moeten 
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worden met slachtoffers. Een defensiemacht die ervoor kiest om geen defensief 
geweld te gebruiken, acht het beschermen van de aanvaller een belangrijker recht 
dan het beschermen van zichzelf. Er zal uit twee of meer ‘kwaden’ moeten wor-
den gekozen om een aanvaardbare ‘regel’ voor nu te vinden. De regel ‘niet doden’ 
is wel uitgangspunt, maar van daaruit moeten de consequenties, die vaak alle in 
kwaad zijn gehuld, worden afgewogen en kan het gebeuren dat het ‘Gebot der 
Stunde’ vraagt om (mogelijk tijdelijk) de regel te ‘overrulen’ met een urgenter 
regel die de situatie meer recht doet.

In de Schrift komen we voorbeelden tegen die dit illustreren. Het boek Exodus 
opent met de donkere geschiedenis van de kindermoord in Egypte. Twee vrou-
wen worden in dit verband genoemd en geroemd, Sifra en Pua, vroedvrouwen 
(Joods of Egyptisch, dit is niet zeker) die van Farao de opdracht hadden gekregen 
om Joodse jongetjes bij hun geboorte te doden. Aan dit bevel weigerden zij te 
gehoorzamen. Aan Farao vertelden de vroedvrouwen evenwel dat de Hebreeuwse 
moeders zo sterk waren dat zij al hadden gebaard voordat een vroedvrouw was 
aangekomen, wat natuurlijk niet waar was. Toch ‘deed God de vroedvrouwen wèl’, 
volgens de Schrift (Exodus 1:19).

In het boek Jozua lezen we over een zekere prostituee Rachab, die Joodse 
verkenners in haar huis op de muren van Jericho verborg en de afgezanten van de 
koning om de tuin leidde met te zeggen dat de Joodse mannen waren vertrok-
ken in de richting van de Jordaan en nog gemakkelijk konden worden ingehaald 
(Jozua 2:1-7). Rachab wordt om haar daad geroemd en werd de overgrootmoeder 
van koning David. De vrouw werd zelfs in het geslachtsregister van Jezus opgeno-
men (Matteüs 1:5, 16). 

Ook David vertelde een leugen, toen hij voor koning Saul op de vlucht was en 
te Nob op de vraag van priester Achimelech waarom hij alleen was, antwoordde 
met te zeggen dat de zaak waarvoor Saul hem had uitgestuurd zeer geheim was en 
dat zelfs de manschappen er niet van mochten weten. Vervolgens vroeg David de 
priester om brood en gaf deze hem van het heilige toonbrood uit de tabernakel 
van God (I Samuël 21:1-6). Zelfs als Jezus deze geschiedenis aanhaalt, lezen we 
niets over de verdraaiing van feiten (Matteüs 12:1-8). Evenwel, het doel heiligde 
niet de middelen en de leugen had desastreuze gevolgen. Achimelechs huis werd 
door Saul uitgeroeid en het bloed van de moord kleefde aan de handen van David 
(I Samuël 22:22).
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Leugens blijven altijd leugens, ook al hebben ze nog zulke edele bedoelingen, 
dat moge duidelijk zijn.3 De ‘vrome leugen’ (pia fraus), de noodleugen of het ‘leu-
gentje om bestwil’, is voluit een leugen, vanuit welk perspectief ook maar beke-
ken. Wel herkennen we in de voorbeelden uit de levens van Sifra, Pua, Rachab en 
David de bijna verlammende complexiteit die een acute morele kwestie kan op-
werpen. We lijken in deze praktijkvoorbeelden te stuiten op wat wel een ‘botsing 
van plichten’ wordt genoemd. Vanuit de plichtenethiek zou bijvoorbeeld Rachab 
twee tegengestelde handelingen moeten verrichten, namelijk: de Hebreeuwse 
mannen redden én tegelijk verraden. Haar besluit tot het eerste, dus om hen te 
redden door te liegen, is voor haar blijkbaar de minst kwade keuze. Veelal worden 
we in situaties voor twee of meerdere kwaden gesteld en valt er niet aan te ontko-
men om daartussen te kiezen. Niet kiezen is dan geen optie, omdat de gevolgen 
bij voortzetting van de situatie ernstiger kunnen zijn. De minst kwade keuze kan 
de schade dan nog enigszins beperken.4

Het kan bijvoorbeeld zijn dat een vrouw ervoor kiest om haar man te verlaten, 
omdat er geen minder kwalijke alternatieven zijn. Bij hem blijven betekent dat 
het gezin eraan onderdoor gaat, met alle gevolgen van dien. Maar scheiden brengt 
ook schuld en schade met zich mee. We kunnen in situaties belanden waarin we 
handelend moeten optreden, knopen moeten doorhakken en waarbij het kwaad, 
linksom of rechtsom, niet te ontkomen is. Vóór een (kleiner) kwaad kiezen is dan 
feitelijk een keuze tégen een (groter) kwaad. We laden daarmee daadwerkelijke, 
reële schuld op ons (zoals ook bij David het geval was), terwijl wij mogelijk niet 
de eerste verantwoordelijke zijn voor de ontstane situatie. Door toch voor het in 
onze ogen minst kwade te kiezen, gaan we dus eigenlijk in de ongerechtigheid 
van anderen staan, ja, nemen we daarin verantwoordelijkheid over en maken we 
die tot de onze. Een ongerechtigheid die oorspronkelijk de onze niet is – zoals ge-
zegd een ‘vreemde ongerechtigheid’ – wordt ons zo ineens aangerekend, maar ook 
vergeven, omdat de pijnlijke stappen met eerlijke zelfvertwijfeling worden gezet.

3 C.F. Keil, F. Delitzsch, Commentary on the Old Testament, Vol. 2 (Grand Rapids: 
Eerdmans, repr. 1982, orig. 1874) 35: ‘For a lie is always a sin (…) yet the course which she 
adopted was a sin of weakness, which was forgiven her in mercy because of her faith’.
4 Cf. Bonhoeffer, Aanzetten voor een ethiek, 326-334. Volgens Bonhoeffer hoeven 
uitspraken die formeel in strijd zijn met de waarheid, niet onwaar te zijn, omdat het in 
wezen gaat over de mens achter het woord en de feitelijke situatie van het discours. Aan-
leiding, recht, plaats en samenhang van spreken maken een woord waar of niet.
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Hoe ‘regels’ in de praktijk naar twee kanten toe kunnen uitpakken zien we als 
Paulus spreekt van het ‘recht van de apostel’. Voor apostelen geldt de ‘regel’ (kanon) 
dat zij van het evangelie mogen leven, dus financieel en materieel mogen terug-
vallen op de gemeente (I Korintiërs 9:14). Maar Paulus wil van deze regel geen 
gebruik maken om gelovigen niet tot last te zijn (I Korintiërs 9:15; Handelingen 
20:33-35). De regel is direct afgeleid van het woord van Christus dat ‘de arbeider 
zijn voedsel waard is’ (Matteüs 10:10) en toch stelt Paulus voor zichzelf de regel 
om ‘geen gegeven brood’ te eten (II Tessalonicenzen 3:7-9).

Regels zijn dus geen doel in zich, maar zijn er om grondbeginselen en grond-
waarden te respecteren. Daarom kan een regel verschuiven, veranderen, zelfs 
opgeheven of vervangen worden, als de grondwaarde dit vraagt of toelaat. Het 
grondbeginsel dat de arbeider zijn loon waard is, kan door de arbeider zelf terzijde 
worden gesteld en onder een hoger beginsel worden gebracht. Het grondbeginsel 
‘niet stelen’ kan door de nood gedreven terzijde worden gesteld als de grond-
waarde overeind blijft, namelijk die van vrijheid en waardigheid van de eigenaar. 
Als mensen door honger dreigen te bezwijken en langs het graanveld van een rijke 
boer lopen en in de geest van deze boer denken ‘dat hij het vast niet erg zal vin-
den’ als zij iets daarvan nemen, dan is het nog altijd stelen wat zij doen, maar wel 
de minst kwade keuze en daarom wellicht de beste keuze. In feite gaan mensen 
voor regels (vergelijk Matteüs 12:1-8) en lijken grondwaarden en grondrechten 
soms dus met elkaar in botsing te zijn (recht van eigendom en recht van vrijwa-
ring van honger). Dilemma’s kunnen dan razend complex zijn.

Het spreekt voor zich dat leren ‘onderscheiden waarop het aankomt’ niet toe-
kan met een soort van kookboekenmoraal (een beetje van dit en een snufje van 
dat en dan hebben we het antwoord) of een soort van casuïstisch ‘handboek van 
de soldaat’ (bereken de coördinaten en voilà, daar is het antwoord). Ethische we-
ging komt zelden of nooit uit bij een stipje in een cirkel dat buiten alle twijfel 
verheven het enige stipje is waar gelovigen bij uit kunnen komen.5 In een ethi-
sche kwestie zijn veelal meerdere toelaatbare handelingsalternatieven te bedenken. 
Casuïstiek is interessant als droge oefening (wat denk ik te moeten doen in deze 
of gene situatie?), maar kan gemakkelijk leiden tot een loodzware plichtenethiek 
(hier heb je de hele wet in al zijn specificaties), met wettische en moralistische 
tendensen (als je zo niet handelt, kan God niet met je zijn).

5 Garry Friesen, J. Robin Maxson, Decision Making & the Will of God: A Biblical 
Alternative to the Traditional View (Portland: Multnomah, 1980).
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Moralisme stelt allerlei eisen aan gelovigen zonder deze direct te verbinden met 
een diep geworteld leven in God, in de genade en in de vergeving van Christus en 
met de daarin gegeven mogelijkheid van de ‘vreemde ongerechtigheid’. Moralisten 
zien hun eigen morele ruimte als een verlengstuk van die van God. Keuzes die 
anderen maken schieten daarbij vaak tekort en worden in twijfel getrokken door 
deze eenvoudigweg als ‘de gemakkelijkste weg’ te betitelen. Maar hier geldt in veel 
gevallen de uitspraak: ‘Was rein ist für die Reinen ist Schwein für die Schweinen’, 
of zoals Paulus schrijft: ‘Voor wie rein zijn, is alles rein; maar voor wie bezoedeld 
en ongelovig zijn, is niets rein’ (Titus 1:15, NBV, vgl. Romeinen 14:14). Er zijn 
bijvoorbeeld christenen die tegen moderne muziek en dans zijn, net zoals er chris-
tenen zijn die hier geen bezwaar in zien. Ieder zij naar zijn eigen geweten overtuigd 
(vgl. Romeinen 14:5, 22), maar het kan niet zo zijn dat iemand zijn eigen onreine 
associaties bij ‘dansen’ projecteert op de reine associaties van een ander.6

De weg van overtuigingen (1, zie de piramide) naar gedragscodes (6), van 
grondovertuigingen naar gedragsafspraken (in gemeenten, organisaties, bedrijven, 
gezinnen), is dus niet altijd een eenvoudige. Er moet in elk geval flink over wor-
den nagedacht. Het beroep hierbij op de Schrift is voor christenen essentieel. We 
zoeken bij het maken van ethische keuzes niet alleen naar raadgevers om ons heen, 
maar we zoeken ook in de openbaring van de heilsgeschiedenis. Daarbij dient ste-
vig in het oog te worden gehouden dat heel de Schrift weliswaar relevant is, maar 
dat historische situaties van toen en nu nooit één op één aan elkaar liggen. Ook al 
weet ik me zeer aangesproken door de geschiedenis van bijvoorbeeld Salomo (hij 
vraagt God om wijsheid in plaats van rijkdom), zijn situatie is nooit helemaal de 
mijne en andersom. En ook altijd moet worden onderscheiden tussen beschrij-
vende (descriptieve) en voorschrijvende (prescriptieve) teksten en bedoelingen. 
Welke betekenissen, gedragingen, gewoonten en principes zijn cultuuroverstij-
gend en welke niet? Naast ‘inoefening’ in de christelijke moraal is beslist ook her-
meneutisch inzicht nodig om tot verantwoorde ethische afwegingen te komen.7 

6 Cf. Bonhoeffer, Aanzetten voor een ethiek, 46. Wetticisme eindigt zo in wetteloosheid.
7 Arie Zwiep, Tussen tekst en lezer: een historische inleiding in de bijbelse hermeneu-
tiek, deel I: De vroege kerk – Schleiermacher (Amsterdam: VU Uitgeverij, 2009) 1-31. Een 
gebalanceerd hermeneutisch model voor gemeente-ethiek is bijv. de ‘quadrilateral’ van 
John Wesley, zie Arie Zwiep, ‘The Wesleyan Quadrilateral Reconsidered: Wesley Meets 
Gadamer’, in: C. van der Kooi, E. van Staalduine-Sulman, A.W. Zwiep (eds.), Evangelical 
Theology in Transition: Essays Under the Auspices of the Center of Evangelical and Reformation 
Theology (CERT) (Amsterdam Studies in Theology and Religion [AmSTaR]; Amsterdam: 
VU University Press, 2012) 223-246.
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Daarmee bedoelen we deskundigheid met betrekking tot het verstaan van teksten 
in hun tijd en context en de vertaalslag daarvan naar onze tijd en cultuur. Het 
beroep op de Bijbel vereist bij complexe ethische situaties grondige Schriftkennis.

In elk geval verwachten we dat de Schrift ook morele beginselen uit de Bij-
beltijd aanreikt voor gebruik in onze tijd en dat de omzetting daarvan uitermate 
essentieel is. Maar we kiezen met deze verwachting bewust niet voor een situatie-
ethiek (opportunisme in de zin van: ‘er zijn geen omvattende regels, dus elke situ-
atie vraagt om een eigen regelgeving’) en al evenmin voor een ethiek die hol en 
bol moet staan van de ’adiafora’ (de benadering van: ‘het maakt in wezen niet uit 
wat je kiest, want belangen zijn perspectivistisch gezien eigenlijk allemaal gelijk’).

We kiezen voor de weg van wijsheid en het gebed om wijsheid (Jakobus 1:5). 
Wie wijsheid zoekt, mag God om wijsheid bidden, al is het voor de zoveelste keer, 
want God maakt mensen die om wijsheid verlegen zijn geen verwijt.8

In het volgende hoofdstuk wil ik laten zien hoe in een gemeente concreet naar 
een ethisch proces kan worden toegewerkt. Dit proces begint met het leggen van 
een ‘ethisch vloertje’ waarop verdere doordenking en toetsing kan worden voort-
gebouwd. We beginnen met een beredeneerd overzichtje van de voorafgaande 
hoofdstukken.

8 Zie I Kon. 3:10 en Rom. 12:2. Wijsheid is in het Grieks onder meer sophia (kennis, 
inzicht, wijsheid, kundigheid, bekwaamheid), phronèsis (denkend inzicht, verstand[igheid], 
gezindheid) en sophrosunè (wijsheid, bezonnenheid, gezond verstand, bescheidenheid). Zie 
voor het brede semantische ‘veld’ van wijsheid Louw en Nida (eds.), Greek-English Lexicon 
of the New Testament, Vol. 1, 384. Zie voor de notie ‘wijsheid’ in het Oude Testament Gerald 
H. Wilson, ‘Wisdom’, in: Willem A. VanGemeren (ed.), New International Dictionary of Old 
Testament Theology & Exegesis (Grand Rapids: Zondervan, 1997) 1276-1285.
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8.	Een	ethisch	‘vloertje’

De morele ruimte van Christus, de morele ruimte van de schepping en de mo-
rele ruimte van de gemeente (hoofdstukken 3, 4 en 6) laten een breed veld van 
grondovertuigingen en grondwaarden zien die christenen een betrouwbaar ‘kom-
pas’ geven om tot ethisch onderscheid en moreel verantwoord gedrag te komen 
(hoofdstukken 2 en 7). De gemeente van Christus oefent zich voortdurend in het 
onderscheiden van de wil van Christus (‘discerning the mind of Christ’) en de 
negatieve bedoelingen van systemen en patronen van kwaad (hoofdstuk 5). Me-
thodisch gaat zij hierbij uit van een heteronome ethiek (hoofdstuk 1).

Voor een solide ‘ethisch vloertje’ zijn de hoofdstukken 3 en 4 essentieel: de 
morele ruimte van Christus en de morele ruimte van de schepping. Symbolisch 
vat ik deze hoofdstukken samen met de begrippen ‘balk’ (Bergrede) en regenboog 
(verbond van Noach). In de nu volgende korte handleiding (paragraaf 8.1) met 
beknopt uitgewerkt voorbeeld (paragraaf 8.2) staan de ‘balk’ en de ‘regenboog’ dan 
ook centraal. Deze vormen het ‘vloertje’.

8.1	 Handleiding
In de eerste plaats adviseren we gemeenten om een ethisch ‘vloertje’ op te stel-
len (zie de piramide in deze paragraaf) waarin de twee voornaamste ‘lenzen’ voor 
de christelijke ethiek (hst. 3 de regenboog en hst. 4 de Bergrede) kort en helder 
worden besproken. Deze lenzen bepalen onze kijk op de morele ruimte om ons 
heen en wijzen ons een ethisch vloertje om samen op te staan en om van daaruit 
de ‘weg’ van Christus te gaan (Handelingen 9:2). Bespreek dit vloertje breed in 
de gemeente, zodat iedereen kan reageren. Probeer om samen tot een afgeronde 
tekst te komen.

De ‘bril’ laat in het ene glas de kleuren van de ‘regenboog’ zien en in het andere 
de ‘balk’ waarover Jezus spreekt in de Bergrede. Beide glazen van de bril zijn nodig 
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om tot een juiste christelijke ethische afweging te komen. De regenboog bena-
drukt het belang van Gods verbond met de schepping, de mensen en de wereld 
(Genesis 9:9-17) en de balk uit de Bergrede benadrukt de navolging van Christus 
als een weg van genade, vervulling en radicaliteit (Matteüs 7:3-5).

Kijkend door deze bril hebben we oog voor Gods zorg naar alle kanten en 
dimensies van het leven: mens en dier, kerk en wereld, kwaad en verlossing. Deze 
bril met twee verschillende glazen is basisleggend voor het ethisch leren kijken 
van de gemeente. Daarom zien we regenboog en Bergrede als het fundament voor 
een ethisch proces, zogezegd als een ‘ethisch vloertje’.

Vervolgens worden vanuit de optiek van de ‘bril’ de belangrijkste (2) grond-
waarden van het leven besproken, met betrekking tot mens en dier, kerk en we-
reld, kwaad en verlossing en mogelijk nog andere noties. De beschrijving van de 
grondwaarden is tevens de beschrijving van de morele ruimte van de christelijke 
gemeenschap (en daarin kan de ene gemeente van de andere verschillen). Zo geeft 
de gemeente een schets van zichzelf, de ‘waarden’ die mensen bemerken in de 
wijze waarop de gemeente samenkomt. Als deze beschrijving van morele ruimte 
niet overeenkomt met de gevoelde beleving, is de schets in elk geval een aanzet 
tot nadere reflectie en hopelijk ook een aansporing om de bakens hier en daar te 
verzetten.

De beschrijving van de gemeentelijke morele ruimte, de grondwaarden, is 
minstens zo fundamenteel als de twee lenzen van de bril die daaronder liggen. De 
morele ruimte is als het ware de horizon van de bril, omdat het begrip ‘ruimte’ 
aangeeft hoe de horizon loopt, wie en wat daarbinnen verschijnt en hoe het ver-
schijnt. Wie en wat valt binnen de horizon van de gemeente en hoe wordt daarop 
ingegaan? Bijvoorbeeld, is er ruimte voor diaconale zorg, voor missie en zending, 
voor pastorale zorg, voor mens en milieu, voor vredesvraagstukken enzovoort. 
Deze aandacht kan alleen maar worden geborgd als de schets van morele ruimte 
en grondwaarden deze morele gerichtheid ook laat zien.

Ik denk met name aan vijf vitale ethische gebieden waarop de gemeente haar 
ethische vloertje in het bijzonder dient te richten en waarop haar morele ruimte 
vooral nu merkbaar zou moeten worden, omdat juist op deze terreinen voorlich-
ting, ondersteuning en morele oriëntatie nodig is. In de eerste plaats het veld van 
vrede, veiligheid en geweld. In de tweede plaats het veld van relaties, intimiteit 
en relatieverlies of relatiebreuk. In de derde plaats het veld van bezit, rijkdom en 
armoede. In de vierde plaats het veld van schepping, milieu en rentmeesterschap. 
En in de vijfde plaats het veld van vrijheid, geweten en dwang.

Gunnende kerk NW.indd   180 01-10-12   14:33

vrij voor persoonlijk gebruik - niet voor commercieel gebruik



181

Vervolgens adviseren we om de twee fundamentstenen (ethisch vloertje en 
morele ruimte) praktisch toe te lichten door (3) herkenbare casussen uit boven-
staande vijf gebieden te bespreken. De casussen zijn exemplarisch voor de grond-
waarden, in de zin van verklarend en verduidelijkend hoe de grondwaarden van de 
gemeente iemand binnen de gemeenschap zichtbaar maken, kortom ‘hoe iemand 
binnen de horizon van de gemeente verschijnt en hoe de gemeente in die situatie 
vanuit haar gedeelde waarden reageert’. Casussen zijn zogezegd waardegestuurde 
voorbeelden uit de praktijk van de gemeente (hoewel ze ten dele fictief kunnen 
zijn). Te denken valt bijvoorbeeld aan een situatiebeschrijving rond gezin en ver-
lies, intimiteit en geweld, vriendschap en crisis, hebzucht en depressie, milieube-
derf en collectieve schuld, vrijheid en verantwoordelijkheid. In elk geval maken 
casusbesprekingen duidelijk hoe de gemeente ‘met waarden omgeven’, dus waar-
degestuurd, ethische beginselen omzet naar de praktijk van regels, omgang, hulp, 
voorlichting en gedrag.

Als de drie blokken zo op elkaar staan, is de volgende stap om als raad en ge-
meente (4) helder beleid te zetten op de drie onderliggende teksten (bril, waarden, 
casussen). De bedoeling is om de herkenbare waardegestuurde ‘ruimte’ overal in 
de gemeente tot beleid te maken, zodat de vastgestelde waarden overal tot gelding 
worden gebracht, in het jeugdwerk, in het pastoraat, in de diensten, in de raad. 
Daarbij mag ook de kritische vraag klinken in hoeverre alle activiteiten van de 
gemeente werkelijk waardegestuurd zijn. Moet wat niet of nauwelijks waardege-
stuurd is wel blijven doorgaan (dit valt te controleren door activiteiten, bijvoor-
beeld op een door de gemeente geijkte ‘waardeschaal’ punten van 1-10 toe te ken-
nen)? De gemeente van Christus dient tot in al haar vezels en poriën de waarden 
van God te vertegenwoordigen en uit te dragen.

Ten slotte zou het zo moeten zijn dat (5) ethische afspraken over gedrag in de 
gemeente gegrond zijn in waardegestuurd beleid, verankerd in de belofte van de 
regenboog en in de woorden van de Bergrede. Bij de totstandkoming van deze af-
spraken dient rekening te worden gehouden met de diepe doordenking die wordt 
gevraagd om van grondwaarden naar grondbeginselen, en van grondbeginselen 
naar regels en gedragscodes te komen (hoofdstuk 7).
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afspraken:
ethisch gedrag

beleid:
raad en gemeente

casussen:
exemplarisch

waardebeschrijving:
morele ruimte

ethisch vloertje:
regenboog en Bergrede (bril)

De vijf blokken kunnen afzonderlijk worden besproken en beschreven, bijvoor-
beeld door een daarvoor ingestelde commissie. Ons advies is om per blok de 
resultaten samen te vatten in een document van enkele pagina’s en vervolgens aan 
de gemeente voor te leggen. Aan een volgend blok kan alleen worden begonnen 
als het blok eronder is goedgekeurd en aanvaard (waar de grens van consensus ligt, 
is aan de gemeente). Het eindresultaat is een groeidocument van zo’n 10 tot 15 
pagina’s, waarnaar met regelmaat gekeken kan worden. Aanvullingen, wijzigingen 
of anderszins zijn nodig en zinvol, als de doorberekening van boven naar beneden 
en terug maar goed wordt verantwoord.

Nu volgt een voorbeeld waarin de piramide van vijf blokken exemplarisch 
wordt uitgewerkt.

8.2	 Voorbeeld
Ter afsluiting van dit hoofdstuk werken we kort een voorbeeld uit. De vijf blok-
ken worden beknopt neergezet en methodisch op elkaar toegepast, zodat ze goed 
bruikbaar zijn voor morele doordenking. We richten ons uitsluitend op een casus 
uit het ethische veld van huwelijk en relatiebreuk. Dit ethische veld is immers in 
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veel opzichten vandaag de dag een probleemveld.1 We hopen dat we met dit voor-
beeld in methodisch opzicht meer duidelijkheid kunnen geven.

[1] Ethisch vloertje
Het Noachitische verbond is een eeuwige afspraak van God met alle leven op 
aarde en belooft zegen, vruchtbaarheid, voorzienigheid, bescherming, trouw en 
geduld voor de schepping. In Genesis 9:6 wordt herhaald dat mensen zijn gescha-
pen naar Gods beeld (een echo van Genesis 1:27). De Bergrede bevestigt Gods 
zegen, voorzienigheid en zorg voor mens en dier (Matteüs 6:25-33).

Aan het Noachitische verbond zijn bepalingen verbonden die alle mensen 
gelden en die vooral bescherming en eerbied van leven tot doel hebben. Daarbij 
wordt onder meer een beroep gedaan op geweten, verstand en overheid. Antro-
pologisch en sociaal onderzoek laat zien dat menselijke betekenis, waarde, trouw 
en bescherming vooral worden beleefd in de intimiteit van vriendschap, huwelijk 
en gezin. De rol van de overheid is om sociale afspraken hierover tot wetgeving 
te maken en deze wetten te handhaven, de zogeheten ‘ondergrens’ te bewaren en 
te bewaken. 

Het huwelijk is een alom erkende en te respecteren intieme relatie waarin 
man en vrouw diepe waarde, veiligheid en betekenis van leven ervaren. ‘Onder de 
regenboog’ geplaatst mag het huwelijk rekenen op bescherming van God en be-
scherming van de overheid, ongeacht taal of cultuur. In de Bergrede maakt Jezus 
dan ook duidelijk dat man en vrouw onvoorwaardelijk trouw en loyaal naar elkaar 
dienen te zijn (Matteüs 5:27-37 [de ‘eed’ niet breken, verzen 33-36, kan ook bin-
nen het kader van het huwelijk worden uitgelegd, in het bijzonder vers 37: ‘laat 
je “ja” ook echt “ja” zijn’]). Jezus plaatst het huwelijk en het gezin te midden van 
Gods zorg, Gods vergeving en kansen, ook waar gebrokenheid huwelijk en gezin 
bedreigt. Christus wil erbij zijn en ‘licht’ en ‘zout’ en genade in de relatie brengen 
(Matteüs 5:13-14). Zo is het huwelijk een licht en kracht in de schepping en biedt 
het veiligheid, intimiteit en steun voor familie, vrienden, kinderen en is het gezin 
een hoeksteen in het bouwwerk van de samenleving te noemen.

1 Cf. Gerard den Hertog, ‘“Leerschool van humaniteit”. De familie als fundamen-
teel ethisch thema’ [Focus-bespreking van G. Höver, G.G. de Kruijf, O. O’Donovan & B. 
Wannenwetsch, Die Familie im neuen Europa; Ethische Herausforderungen und interdis-
ziplinäre Perspektiven 9; Münster 2008], Theologia Reformata 52 (2009) 173-178, en ‘De 
schaamte voorbij? Liefde tussen lust en lijden’, De Civitate 59/6 (2008/2009) 40-47.
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Het huwelijk is daarmee beschermwaardig en kan daarom rekenen op be-
scherming van de overheid (terwijl de overheid zich niet zomaar mag bemoeien 
met gezinsleven en huwelijksleven) en de ‘zegen’ van de kerk (hoewel ook de kerk 
zich niet zomaar mag bemoeien met gezinsleven en huwelijksleven). Beide (ge-
scheiden) instanties bieden in elk geval voorlichting, steun en bescherming bij het 
aangaan van de huwelijkse verbinding en bieden zo nodig hulp als het misgaat. Bij 
dit laatste kan onder meer gedacht worden aan het schenden van de basisregel van 
fundamentele veiligheid en intimiteit die het huwelijk dient te bieden, zowel aan 
de partner als aan allen die in de hechtheid van het gezin ‘wonen’. Waar basisre-
gels van veiligheid en intimiteit (herhaaldelijk of eenmalig) worden overschreden, 
treedt mogelijk ‘breuk’ op, dat wil zeggen relatiebreuk, bijvoorbeeld tussen part-
ners of tussen ouder en kind(eren).

Vanwege de fundamentele beschermwaardigheid van huwelijk en gezin is een 
hechte band van vertrouwen en liefde tussen man, vrouw en kinderen essentieel 
en worden de diepte en de kracht van Gods liefde, in het bijzonder Christus’ zelf-
opofferende liefde, juist daar merkbaar en zichtbaar, ook in moeilijke tijden. Leven 
vanuit Gods liefde biedt krachtige bescherming, maar kan een huwelijk of gezin 
niet altijd bij elkaar houden. Dit betekent dat vanuit Gods liefde grote overgave, 
inzet en inspanning mogen worden verwacht om een relatie leefbaar te houden, 
maar dat er ook grenzen zijn aan de zelfopoffering. 

Zelfopofferende liefde die grenzeloos wordt, werkt in veel gevallen deper-
sonaliserend uit en ontneemt mensen hun identiteit.2 Zo heeft God zelfopof-
fering niet bedoeld, als pathologische vervreemding van de eigen wil en geest. 
Christelijke zelfopoffering kan niet inhouden dat een partner of een kind het 
maar moet laten gebeuren: aanhoudende intimidatie, bedreiging, kleinering, fysiek 
geweld, neurotiserende angst, molestatie, misbruik en verkrachting. Als de Berg-
rede spreekt over ‘de andere wang toekeren’ bedoelt Jezus inderdaad het grens-
overschrijdend liefhebben van vijanden, maar niet het grenzeloos tolereren van 
vaders en echtgenoten die alle intieme morele ruimte vullen en verwoesten en 
hun slachtoffers niets meer overlaten.

Zie voor Schriftstudie onder meer:
Genesis 1:26-28 (man en vrouw zijn beelddrager van God)
Genesis 2:18-25 (eenheid en intimiteit)

2 Zie vooral Judith Lewis Herman, Trauma en herstel. De gevolgen van geweld – van 
mishandeling thuis tot politiek geweld (Amsterdam: Wereldbibliotheek, 1993).
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Genesis 3:7, 16 (schaamte, schuld en lot)
Genesis 9:6 (ondergrens en overheid)
Exodus 20:12-17 (fundamentele geboden)
Leviticus 18:1-30 (huwelijkswetten en gezinsregels)
Deuteronomium 22:13-30 (idem)
Deuteronomium 24:1-4 (echtscheiding binnen de regels)
Prediker 4:7-12 (kracht van verbondenheid)
Hooglied 8:6-7 (paradijselijke liefde)
Maleachi 2:14-16 (verbondsbreuk)
Matteüs 5:31-32; 19:1-12 (echtscheiding en hardheid)
Marcus 10:1-12 (idem)
Lucas 16:18 (echtbreuk)
Romeinen 13:4 (overheid onder God)
I Korintiërs 7:3-5, 10-17 (rechten en plichten en daarna)
II Korintiërs 5:14 (geen ‘ongelijk span’)
Efeziërs 5:22-33 (rechten en plichten)
Efeziërs 6:1-4 (kinderen niet wanhopig maken)
Colossenzen 3:20-21 (idem)
I Petrus 3:1-7, 9 (spanningsboog van liefde)

[2] Waardebeschrijving
Christus in de gemeente betekent dat hij de wet in ons en met ons vervult (het 
liefdegebod, dat zowel de Noachitische geboden als de Bergrede vervult) en dat 
christenen op zijn aanwezigheid, geduld en genade kunnen rekenen. Christus is 
ook in het boek Openbaring nog altijd het Lam in het midden van Gods troon, 
onder de regenboog (Openbaring 4:3). De waarden die als morele ruimte de 
leefruimte van de gemeente vervullen zijn onder meer geduld, mededogen, ruim-
hartigheid, dienstbaarheid en toewijding. Men geeft elkaar niet op, houdt het met 
elkaar uit en investeert tijd en energie in elkaar. Dit noemen we liefde, de onvoor-
waardelijke liefde van Christus.

Voor het huwelijk betekent dit dat de gemeente een plaats is waar kracht, 
steun en wijsheid kunnen worden opgedaan. De gemeente wordt zelfs de bruid 
van Christus genoemd en Christus’ liefde voor zijn bruid wordt mannen ten 
voorbeeld voorgehouden (Efeziërs 5:25-29). Ondanks diepe gebrokenheid in re-
laties, is het mogelijk om een weg te gaan van genezing en herstel van leven en 
intimiteit. Deze waarden zijn in zekere zin bepalend voor de morele ruimte van 
de plaatselijke gemeente. Leven met Christus betekent immers dat de beleving 
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van innerlijke waarden, ook de gebrokenheid van waarden, kan verschuiven en 
herstellen.

Er zijn evenwel ook grenzen aan het beroep op lijdzaamheid of volharding, 
zoals er ook grenzen zijn aan de haalbaarheid van herstel. De waarde van de men-
selijke persoon, die als mens geliefd is en mag liefhebben en juist daarin beeld-
drager van God is, kan in bedreigende en ontluisterende omstandigheden zoveel 
geweld worden aangedaan, dat er begrip voor is als niet (meer) naar herstel van 
relatie wordt toegewerkt en deze wordt beëindigd.

[3] Casus
Carla (42 jaar) en Martin (44 jaar) zijn negentien jaar getrouwd en hebben twee 
kinderen, Sander (18 jaar) en Roos (15 jaar). Het gezin is onkerkelijk. Martin is 
transporteur van een logistiek bedrijf en maakt soms lange dagen. Carla werkt 
parttime in de thuiszorg. Vanaf het begin van hun huwelijk zijn er problemen 
en staat de relatie onder druk. Door Martins toenemende drankgebruik werd de 
druk gaandeweg onbeheersbaar. Martin is geen prater en uit zich moeilijk over 
zijn gevoelens en problemen. Carla praat gemakkelijk en is Martin als het op felle 
discussies en conflicten aankomt in verbaal opzicht meestal de baas. Martin gaat 
harder praten en trekt zich op zeker moment terug. De laatste jaren lopen de con-
flicten uit de hand en gebruikt Martin niet alleen verbaal geweld maar ook fysiek 
geweld. In plaats van zich terug te trekken wordt hij agressief, gooit met eten, 
serviesgoed en meubilair. Een paar keer heeft hij Carla in het gezicht geslagen en 
deelde hij stompen op haar lichaam uit. De kinderen waren doodsbang en sloten 
zich op in hun kamer.

Carla heeft het opgegeven om nog verwachtingen te hebben over communi-
catie en tederheid, vertrouwen en openheid. Zij is alleen nog maar bang van Mar-
tin. Hij is als een tijdbom die zomaar kan afgaan als hij zich over iets irriteert of 
opwindt. De sfeer thuis is altijd geladen. Ook de seksuele intimiteit is afgenomen. 
Voor Carla staat seksualiteit niet los van een open en veilige relatie. Voor Martin 
ligt dit anders. Hij verwacht dat Carla zich geeft en soms dwingt hij haar tot het 
hebben van seks.

De schoolprestaties van de kinderen lopen terug en Carla maakt zich vooral 
bezorgd over Sander, die trekken van zijn vader begint te krijgen als hij door Carla 
op zijn gedrag wordt aangesproken. Roos is minder open naar Carla en gaat haar 
eigen gang.

Sinds kort gaat Carla naar de kerk en zoekt zij nieuwe vormen van vertrou-
wen en veiligheid onder mensen en ook bij God. Zij wil haar leven met Christus 
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opbouwen en dit geeft haar veel kracht en steun. De kinderen gaan niet mee naar 
de kerk. Martin moet er niets van hebben. In een gesprek met de voorganger 
vertelt Carla over haar verdriet en angst. Ook geeft zij aan van Martin te willen 
scheiden, omdat de situatie thuis voor haar en de kinderen te onveilig wordt. Zij 
wil een nieuwe start maken en na de scheiding ook gedoopt worden. Carla vraagt 
of dit mogelijk is. Hoe gaat de voorganger hiermee om en wat is het beleid van 
de gemeente?

[4] Beleid
Het beleid van de gemeente is in de eerste plaats gericht op hoop en herstel, 
omdat de gemeente rekent met Gods genade en geduld. De vernieuwing van 
Christus, Gods genade en vergeving, kan een beschadigde relatie herstellen, ook 
als een ‘kruis’ op iemands schouders wordt gelegd. Bovendien zijn huwelijk en 
gezin kostbaar en beschermwaardig.

De voorganger vraagt Carla om haar beslissing om te scheiden uit te stellen, 
totdat zij meer zicht heeft op zichzelf en de situatie. Hij biedt haar aan om in een 
aantal gesprekken na te denken over Gods bedoeling met relaties, huwelijk, gezin. 
Daarnaast adviseert hij haar om ook een aantal gesprekken te hebben met een 
hulpverlener, therapeut of psycholoog, om zelf sterker te worden. Beide trajecten 
kunnen helpen om beter zicht te krijgen op de situatie.

Als Carla in dit voorstel meegaat, kan na een aantal weken of maanden de vraag 
opnieuw worden voorgelegd. Het kan zijn dat Carla ervoor kiest om bij Martin te 
blijven en de risico’s te aanvaarden, in de hoop dat er ooit iets gaat veranderen. Het 
kan ook zijn dat Carla toch besluit om bij Martin weg te gaan. De gemeente zal 
haar ook dan bijstaan en welkom blijven heten. Carla is gelovig en wordt door de 
Schrift opgeroepen om bij haar ongelovige man te blijven ‘als hij erin bewilligt om 
met haar samen te wonen’ (I Korintiërs 7:13). Dit ‘bewilligen’ houdt op zijn minst 
wederzijds respect in en niet een relatie van angst, intimidatie en mishandeling.

Wel vraagt de gemeente aan Carla om aan Martin voor te leggen of hij veran-
deren wil en hulp wil zoeken. Als hij weigert, staat het Carla vrij om bij hem weg 
te gaan. Zij kan gedoopt worden en als zij ooit wil hertrouwen, kan het huwelijk 
worden ingezegend.

Als Martin wel wil veranderen en graag bij Carla wil blijven, ontstaat een 
nieuwe situatie. De Schrift geeft aan dat verzoening van partners een kans moet 
krijgen, maar het kan zijn dat Carla dit niet aankan of aandurft. Ook voor dit 
laatste is begrip. Carla kan worden gedoopt. Hertrouwen is wellicht mogelijk 
(I Korintiërs 7:11 betreft twee christenen).
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Het is van belang dat dit beleid bekend is bij de gemeente en dat dit ook in het 
gemeentelijke pastoraat wordt meegenomen. Zeker bij huwelijkspastoraat. De ge-
meente doet er goed aan om Bijbelstudies aan te bieden, voor jong en oud, over 
relaties, verliefdheid, huwelijk en gezin. In de gesprekken over de studies komen 
meestal ook vragen aan de orde over problemen in gezin en huwelijk en over de 
mogelijkheid tot scheiden en hertrouwen. Degelijke voorlichting hierover is es-
sentieel.

[5] Afspraken
De afspraak (code) in de gemeente is in de eerste plaats om in te zetten op herstel 
van vertrouwen in een huwelijk dat beschadigd is. Zeker als beide partners chris-
ten zijn, maar ook als dat geldt voor een van beiden. Toch blijft de mogelijkheid 
van onherstelbaarheid en kan het zijn dat een christen besluit tot scheiden, omdat 
er morele aanleiding is. In het geval van Carla is die aanleiding er.

Carla staat voor een keuze en kan op het ‘ethische vloertje’ van de gemeente 
gaan staan. Die vloer zal haar houden.

Aan het einde van dit boek, als de handleiding is gevolgd en een ethisch vloertje is 
gelegd en waarden, beleid en afspraken zijn verwoord, is een stap in geloof nodig 
om de ‘oversteek’ te maken en de morele ruimte van de gemeente te vertrouwen 
en met de afspraken op stap te gaan. Na de oversteek moet het land worden ‘door-
wandeld’, ook conciliair. Daar gaat het laatste hoofdstuk over.
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9.	De	morele	ruimte	in

Een Griek en een Hebreeër staan voor een brede rivier. Het heeft flink gevroren, 
want er ligt ijs op het water. Beiden willen naar de overkant, maar ze weten niet 
of het ijs zal houden. Hoe kom je daarachter? ‘Er zit maar één ding op’, denkt de 
Griek, ‘ik boor een gat in het ijs en breek er een stuk af om te zien hoe dik het 
is en hoe sterk de ijs- en kristalvorming is geweest’. Zo gedacht, zo gedaan. De 
Hebreeër denkt: ‘Er zit maar één ding op, ik ga het ijs op en probeer er goed naar 
te luisteren, en als het me draagt, kom ik aan de overkant.’

Het verhaaltje laat zien waar het in de ethiek om draait. Een wetenschappelijke 
benadering van ethiek is nodig en gewenst, maar kan ook leiden tot getalm en 
stilstand. Je komt dan eigenlijk nergens uit. Terecht schrijft Prediker:

Er komt geen einde aan het aantal boeken dat geschreven wordt, en veel 
lezen mat het lichaam af. Alles wat je hebt gehoord komt hierop neer: heb 
ontzag voor God en leef zijn geboden na. Dat geldt voor ieder mens. (Pre-
diker 12:12-13)

Een mens moet immers naar de overkant. Je moet het leven door en de vraag 
klinkt: houdt het leven mij of niet? Waarop kan ik vertrouwen, waarop niet? Waar 
kan ik me aan vasthouden? Op welke waarden en wijsheden kan ik terugvallen? 
De proef op de som is niet of het ijs dik genoeg is, maar of het ijs een mens houdt 
of niet. Gods ijs is betrouwbaar, althans: het ethische vloertje dat we besproken 
hebben. Ga er maar op staan en je zult zien dat het je draagt en verder helpt. Voor 
je zie je de morele ruimte van Christus die je horizon bepaalt en alles om je heen 
in Gods waarden hult. Voorts ga je waardegestuurd je weg en bereik je de overkant.

9.1	 ‘Doorwandel	het	land’
Als christelijke gemeenten dienen we leden en bezoekers een ‘kompas’ te bieden 
voor waardegestuurde ethiek. Daar is brede behoefte aan. Een kompas geeft de 
globale richting in het leven aan, maar neemt beslist niet alle werk uit handen. Een 
kompas is geen TomTom. Mensen zullen zich op de ethische ‘kaart’ zelf moeten 
leren oriënteren en zelf keuzes maken, soms ingrijpende. Men weet het noorden, 
oosten, zuiden en westen wel te liggen, maar tussen de windrichtingen door is 
het voortdurend laveren, slalommen, afbuigen en terugkomen, hopelijk zonder in 
cirkels te lopen.
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Met een goed kompas in handen (de uitgewerkte piramide van hst. 8), kunnen 
gemeenten een heldere ethische richting wijzen en koers houden. De afspraken 
staan dan in een helder moreel kader. Van die ruimte kunnen we dan met reden 
zeggen: ‘Sta op, doorwandel het land in zijn lengte en breedte’ (Genesis 13:173). 
Dit waren de woorden van God tegen Abram toen Lot bij hem wegging. Abra-
ham werd aangespoord om kriskras het land te verkennen dat God aan hem had 
beloofd en gegeven. God zegt eigenlijk zoiets als ‘ga het maar bekijken en je zult 
zien dat het mooi en vruchtbaar is.’ Door het land te inspecteren, nam Abraham 
het in bezit en kwam het in zijn hart. Zo is het ook met de ethische ruimte die 
God ons wijst. Laten we de wandeling samen gaan maken en het land goed in 
kaart brengen.

We kunnen bij de morele ruimte die God ons geeft vragen stellen als ‘is dit al-
les?’ of ‘gaat dit niet te ver?’, maar samen staan we in een moreel kader waarbinnen 
we elkaar ruimte moeten gunnen. Binnen het kader kunnen we verschillen en 
mogen we verschillen. Maar we gaan niet de grenzen over. We kunnen de gren-
zen wel verkennen en soms even over het randje, maar binnen de grenzen wonen 
we en verblijven we. Daarom, doorwandel het land in de lengte en in de breedte. 
Binnen de grenzen vinden we elkaar en ontmoeten we elkaar. Wie erbuiten gaat 
en dit herhaaldelijk doet, meer buiten deze morele ruimte toeft dan binnen, moet 
zich afvragen of dezelfde grondwaarden worden gedeeld en of het niet beter is 
om, net als Lot en Abraham, afscheid van elkaar te nemen. In de volgende para-
graaf illustreren we dit met een voorbeeld uit de Schrift.

9.2	 Het	eerste	concilie
Samen het ‘land doorwandelen’ geldt niet alleen voor een plaatselijke gemeente. 
Ook regionaal kan het nodig zijn om ethische afspraken te maken en samen ‘het 
land te doorwandelen’. Dan worden conciliaire afspraken gemaakt over zaken die 
groepen gemeenten tegelijk aangaan. Een treffend voorbeeld hiervan geeft de 
geschiedenis uit Handelingen 15.

Het eerste christelijke concilie kwam bijeen, omdat er grote onenigheid was 
ontstaan over de rechten en plichten van heidenen die tot geloof in Jezus kwamen. 
Om die reden kan dit concilie als een breed ethisch beraad worden gezien. Chris-

3 Gispen wijst erop dat Genesis 13:17 in verband kan worden gebracht met Matt. 
5:5, ‘Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven’. Dit is boeiend, temeer 
omdat de Bergrede in onze ethiek van doorslaggevend belang is. Zie W.H. Gispen, Genesis, 
Vol. 2 (Commentaar op het Oude Testament; Kampen: Kok, 1979) 61.
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telijke leiders uit de regio, zelfs uit Syrië, kwamen samen. In strenge Joods-chris-
telijke kringen was men van mening dat heidenen die zich tot Jezus bekeerden, 
moesten worden besneden, dus volledig Jood moesten worden. Aan de andere 
kant stonden Joden als Paulus, die deze heidenen geen lasten wilden opleggen.

Er is een zekere opbouw te herkennen in de wijze waarop de eerste christenen 
op dit concilie tot een algemene uitspraak kwamen.

[1] De partijen kwamen aan het woord en debatteerden flink (Handelingen 15:4-
6). Daarop herinnerde Petrus aan eerdere gebeurtenissen (Handelingen 15:7-11). 
Hiermee bedoelde hij de bekering van Cornelius, iemand uit de top van het Ro-
meinse leger (Handelingen 10).

[2] Vervolgens namen Paulus en Barnabas het woord. Zij ‘verhaalden wat al teke-
nen en wonderen God door hen onder de heidenen gedaan had’ (Handelingen 
15:12, NBG’51).

[3] Dan nam Jacobus het woord. Deze patriarch van Jeruzalem citeerde uit Amos 
9:11-12, omdat deze woorden ‘overeenstemmen’ (sumphonousin) met de ervarin-
gen van Petrus en de anderen (Handelingen 15:13-18). De Schrift vervat de ge-
loofstraditie en de daarmee gegeven grondwaarden.

[4] Uiteindelijk nam Jakobus de beslissing: ‘daarom ben ik van oordeel’ (Hande-
lingen 15:19-21). De heidenen werden geen lasten opgelegd dan alleen vier No-
achitische geboden: (i.) onthouding van afgodische besmetting, (ii.) onthouding 
van ontucht, (iii.) onthouding van vlees waar nog bloed in zit, en (iv.) onthouding 
van het bloed zelf.

[5] Ten slotte werd een rondzendbrief met besluiten opgesteld (een encycliek), 
waarin de markante woorden werden opgenomen: ‘het heeft de Heilige Geest en 
ons goedgedacht’ (Handelingen 15:23-29).

We zien procesmatig een combinatie van tenminste zes conciliaire elementen:

1 discussie (wat leeft er?)
2 narratieven (wat gebeurt er?)
3 Bijbelgebruik (wat staat er geschreven en over welke waarden?)
4 beslissen (wat wil de Geest door ons?)
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5 verwoorden (welke regels?)
6 communiceren (welke afspraken?)

Het is opvallend, en beslist niet toevallig, dat op de achtergrond van het conciliaire 
besluit hemelsbreed de regenboog staat, het Noachitische verbond.4 Dit is immers 
de ethische grond van waaruit het mogelijk was dat heidenen temidden van Israël 
konden wonen, als vreemdelingen en sympathisanten van het jodendom.

Waar het conciliaire besluit van Handelingen 15 niet meer relevant was, weken 
christenen er in de loop van de tijd van af. We zien bij Paulus al dat heidenen in 
principe alles uit de vleeshal mochten kopen en eten, omdat ook vlees dat aan 
de afgoden was toegewijd door gebed werd geheiligd (I Korintiërs 10:25-33). 
Maar het was niet de bedoeling om Jood of Griek tot aanstoot te zijn. Vrijheid in 
Christus mocht immers nooit tot ergernis zijn (Romeinen 14:13-23; I Korintiërs 
8:7-13; 10:23-33).

De kaders, de ‘grenzen’ van het morele land, worden op het concilie duidelijk 
aangegeven. De krijtlijnen van het kader blijven ook tot op heden nog bestaan in 
de vorm van de regel ‘elkaar niet tot aanstoot’ te zijn. Binnen deze grenzen is het 
goed met elkaar optrekken.

Aan het einde van het negende hoofdstuk zijn we ook gekomen aan het einde 
van het boek. De laatste drie hoofdstukken zijn bedoeld om de zes hoofdstukken 
daarvoor praktisch uit te werken, waarvan hoofdstukken 3 en 4 de kern vormen 
(morele ruimte van Christus en de morele ruimte van de schepping). Deze vor-
men immers de twee lenzen om naar ethische vragen te kijken, het zogenaamde 
ethische vloertje. Oefen je in het gebruik van deze lenzen. Neem voldoende tijd 
om dit te doen. Oefening, persoonlijk en samen, vraagt tijd en inzet. Nogmaals, 
snelle ethiek bestaat niet, evenmin als snelle antwoorden op diepe geestelijke vra-
gen. Ik wens je dan ook langzame tijden toe, misschien wel tijden van verveling. 
Verveling is immers nodig om tot nadenken te komen. Ook voor gemeenten ligt 
hier een uitdaging.

4 Zie Bruce, The Book of the Acts, 296.

Gunnende kerk NW.indd   192 01-10-12   14:33

vrij voor persoonlijk gebruik - niet voor commercieel gebruik



193

Bibliografie

– Aalders, C., Spiritualiteit. Geestelijk leven vroeger en nu (Praktisch Theologische 
Handboekjes 31; ’s-Gravenhage: Boekencentrum, 19803, eerste druk 1969)

– Aquino, Thomas van, Summa theologiae II, prima secundae (Biblioteca de autores 
cristianos; Matriti, 1962)

– Arendt, Hannah, Verantwoordelijkheid en oordeel (Rotterdam: Lemniscaat, 20062)
– Arrington, Robert L., Western Ethics: An Historical Introduction (Malden: 

Blackwell Publishers, 1998)
– Augustinus, Aurelius, Enchiridion de fide et caritate [vertaling en commentaar 

door Joseph Barbel] (Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1960)
– Augustinus, Aurelius, Over het gelukkige leven (De beata vita) [vert. Rein Fer-

werda] (Agora Editie; Kampen: Agora, 2003)
– Augustinus, Aurelius, Goed onderwijs. Christendom voor beginners (De catechizandis 

rudibus) [vert. Vincent Hunink, Hans van Reisen] (Budel: Damon, 20092)
– Aune, D.E., Prophecy in Early Christianity and the Ancient Mediterranean World 

(Grand Rapids: Eerdmans, 1983)
– Bakan, Joel, The Corporation: the Pathological Pursuit of Profit and Power (New 

York: Free Press, 2004)
– Bakker, Henk, ‘Ze hebben lief, maar worden vervolgd’. Radicaal christendom in de 

tweede eeuw en nu (Zoetermeer: Boekencentrum, 20053)
– Bakker, Henk, ‘“Het evangelie aan de Bataven.” Evangelisatie in Nederland na 

de millenniumwende’, Soteria 23/2 (2006) 57-67
– Bakker, Henk, ‘Allemaal evangelicaal? Perspectieven op de evangelische be-

weging’, in: Koert van Bekkum, George Harinck (eds.), Kerkelijk Nederland 
van de kaart (Bavinck Lezingen 2007; Historisch Documentatiecentrum voor 
het Nederlands Protestantisme [1800-heden], Vrije Universiteit en Nederlands 
Dagblad; Barneveld, 2007) 31-51

– Bakker, Henk, De weg van het wassende water. Op zoek naar de wortels van het Bap-
tisme (Zoetermeer: Boekencentrum, 2008)

– Bakker, Henk, ‘De ziel van Europa en de Geest van God’, in: Erik Borgman, 
Kees van der Kooi, Akke van der Kooi, Govert Buijs (eds), De werking van de 
Heilige Geest in de Europese cultuur en traditie (Kampen: Kok, 2008) 73-85

– Bakker, Henk, ‘Helpers en bondgenoten voor de vrede’. Een peiling van vroe-
ge christelijke zelfinterpretatie’, Radix 35/3 (2009) 190-205

Gunnende kerk NW.indd   193 01-10-12   14:33

vrij voor persoonlijk gebruik - niet voor commercieel gebruik



194

– Bakker, Henk, ‘Animosity and (Voluntary) Martyrdom: The Power of the Po-
werless‘, in: John T. Fitzgerald, Fika J. van Rensburg, Herrie F. van Rooy (eds.), 
Animosity, the Bible and Us: Some European, North American and South African 
Perspectives (Society of Biblical Literature, Global Perspectives on Biblical Scho-
larship 12; Atlanta, 2009) 287-297

– Bakker, Henk, ‘Getuigen’, in: P.H.R. van Houwelingen (ed.), Apostelen: dragers 
van een spraakmakend evangelie (CNT; Kampen: Kok, 2010) 339-361

– Bakker, Henk, ‘Finding A Place of Holiness: Towards a Typological Characteri-
zation of Evangelical Churches in the Netherlands’, in: C. van der Kooi, E. van 
Staalduine-Sulman, A.W. Zwiep (eds.), Evangelical Theology in Transition: Essays 
Under the Auspices of the Center of Evangelical and Reformation Theology (CERT) 
(Amsterdam Studies in Theology and Religion [AmSTaR]; Amsterdam: VU 
University Press, 2012) 15-39

– Bakker, Henk, Abrahamse, Jan Martijn, ‘Geloven in vrijheid. De vrijheids-
gedachte in de vroege kerk en bij de eerste baptisten’, in: G.J. Spijker (ed.), 
Vrijheid: een christelijk-sociaal pleidooi (G. Groen van Prinstererstichting, Weten-
schappelijk Instituut van de ChristenUnie; Amsterdam: Buijten & Schipperhe-
ijn, 2010) 39-51

– Bakker, Henk, Hoek, Jan, ‘Zoeken naar zingeving: een systematisch-theologi-
sche benadering’, in: Pieter Boersema, Stefan Paas (eds.), Onder spanning: een 
veelzijdige kijk op veranderingen in kerk en samenleving (Kampen: Kok, 2011) 209-
237

– Bakker, Nelleke, Noordman, Jan, Rietveld-van Wingerden, Marjoke, Vijf eeu-
wen opvoeden in Nederland. Idee en praktijk 1500-2000 (Assen: Van Gorcum, 
2010)

– Barnett, P.W., ‘The Jewish Sign Prophets – A.D. 40-70, Their Intentions and 
Origin’, New Testament Studies 27 (1981) 679-697

– Barrett, C.K., The Gospel According to John (London: SPCK, 19782)
– Barth, Karl, Kirchliche Dogmatik I,2 §§ 16-18 (Studienausgabe 4; Zürich: Theo-

logischer Verlag Zürich, 1993, Erstausgabe 1938)
– Barth, Karl, Kirchliche Dogmatik II,2 §§ 36-39 (Studienausgabe 12; Zürich: 

Theologischer Verlag Zürich, 1988, Erstausgabe 1942)
– Bauernfeind, Otto, Die Apostelgeschichte (Theologischer Handkommentar zum 

Neuen Testament 5; Leipzig: Deichertsche Verlagsbuchhandlung, 1939)
– Bauernfeind, Otto, ‘aretè’, in: G. Kittel, Theological Dictionary of the New Testament 

(Grand Rapids: Eerdmans, 1964) 457-461

Gunnende kerk NW.indd   194 01-10-12   14:33

vrij voor persoonlijk gebruik - niet voor commercieel gebruik



195

– Bauman, Zygmunt, Vloeibare tijden. Leven in een eeuw van onzekerheid (Zoeter-
meer: Klement, 2011)

– Bavinck, J.H., Religieus besef en christelijk geloof (Kampen: Kok, 1949, herdruk 
1989)

– Beare, Francis W., The Gospel According to Matthew (Peabody: Hendrickson, 
1981)

– Beck, Horst W., Biblische Universalität und Wissenschaft: Grundriß interdisziplinärer 
Theologie (Acta Dei – Facta Mundi; Neuhausen-Stuttgart: Hänssler-Verlag, 
1987)

– Becker, J., Hart, J. de, Godsdienstige veranderingen in Nederland. Verschuivingen in 
de binding met de kerken en de christelijke traditie (Den Haag: Sociaal en Cultureel 
Planbureau, 2006)

– Beek, A. van de, Ontmaskering – christelijk geloof en cultuur (Zoetermeer: Mei-
nema, 2001)

– Beek, A. van de, God doet recht. Eschatologie als christologie (Zoetermeer: Mei-
nema, 2008)

– Benjamins, H.S., Een zachte soort van zijn. Drie manieren om van God te denken: 
Plotinus, Rilke, Jonas (Budel: Damon, 2003)

– Benktson, Benkt-Erik, Christus und die Religion. Der Religionsbegriff bei Barth, 
Bonhoeffer und Tillich (Arbeiten zur Theologie II/9; Stuttgart: Calwer Verlag, 
1967)

– Berkhof, H., Christus en de machten (Nijkerk: Callenbach, 1953)
– Bertram, Georg, ‘dzugos’, in: Gerhard Kittel (ed.), Theological Dictionary of the 

New Testament, Vol. 2 (Grand Rapids: Eerdmans, 1964) 896-898
– Beumer, Jurjen, Intimiteit & solidariteit. Over het evenwicht tussen dogmatiek, mys-

tiek en ethiek (Baarn: Ten Have, 1993)
– Bockmühl, Klaus, Gesetz und Geist. Eine kritische Würdigung des Erbes protestan-

tischer Ethik, 1. Buch: Die Ethik der reformatorischen Bekenntnisschriften (Giessen: 
Brunnen Verlag, 1987)

– Boer, Dick, ‘Plaatsmaken voor de Joden’, in Derk Stegeman, Inge Kooistra, 
Dick Boer (eds.), Marquardt lezen. Nederlandse theologen over het werk van Friedrich 
Wilhelm Marquardt (Baarn: Ten Have, 2003) 11-35

– Boer, Theo, ‘Hoe kom je binnen de gemeente tot morele beslissingen?’, Bulletin 
voor Charismatische Theologie 64/2 (2009) 24-33

– Boer, Theo, ‘Een christelijke levensstijl in tien aandachtspunten’, Kerk en Theo-
logie 62/4 (2011) 371-383

– Bonhoeffer, Dietrich, Ethik (München: Kaider, 19532)

Gunnende kerk NW.indd   195 01-10-12   14:33

vrij voor persoonlijk gebruik - niet voor commercieel gebruik



196

– Bonhoeffer, Dietrich, Aanzetten voor een ethiek [Ethik, vertaald en ingeleid door 
Gerard den Hertog en Wilken Veen] (Zoetermeer: Boekencentrum, 2012)

– Bonhoeffer, Dietrich, Wer ist und wer war Jesus Christus? Seine Geschichte und sein 
Geheimnis (Stundenbuch 4; Hamburg: Furche-Verlag, 1962)

– Bonhoeffer, Dietrich, Nachfolge (München: Chr. Kaiser Verlag, 1963)
– Bonhoeffer, Dietrich, Navolging (Baarn: Ten Have, 20032).
– Borgman, Erik, Overlopen naar de barbaren. Het publieke belang van religie en chris-

tendom (Kampen: Klement, 20014)
– Bos, J.C., M.J. Langeveld, pedagoog aan de hand van het kind (Amsterdam: Boom, 

2011)
– Boxel, Piet van (vert.), Avot [Pirke Avoth: de wijsheid van de vaderen] (Na de 

Schriften; Kampen: Kok, 1994)
– Breuer, Ingeborg, Taylor (Kopstukken Filosofie; Rotterdam: Lemniscaat, 2002)
– Brink, Gijsbert van den, Een publieke zaak. Theologie tussen geloof en wetenschap 

(Boekencentrum Essay; Zoetermeer: Boekencentrum, 2004)
– Brink, Gijsbert van den, ‘Tussen theocratie & wereldmijding’, Denkwijzer – We-

tenschappelijk Instituut van de ChristenUnie 12/1 (maart 2012) 26-30
– Brink, Gijsbert van den, Burg, Elco van (eds.), Strijdbaar of lijdzaam. De positie 

van christenen in het publieke domein (Heerenveen: Groen, 2006)
– Brinkman, Martien E., Het drama van de menselijke vrijheid. De ambivalente rol van 

het christelijke vrijheidsbegrip in de westerse cultuur (IIMO Research Publication 
54; Zoetermeer: Meinema, 2000)

– Bruijne, Ad de, Affect en effect. De betekenis van een Bijbelse spiritualiteit voor de 
christelijke ethiek in een (post-)seculiere context (Kampen: Kok, 2010)

– Bruce, F.F., The Epistle to the Hebrews (NICNT; Grand Rapids: Eerdmans, 1964)
– Bruce, F.F., The Epistle to the Galatians (NIGTC; Grand Rapids: Eerdmans, 

1982)
– Bruce, F.F., The Epistles to the Colossians, to Philemon, and to the Ephesians 

(NICNT; Grand Rapids: Eerdmans, 1984)
– Bruce, F.F., The Book of the Acts (NICNT; Grand Rapids: Eerdmans, Revised 

Edition 1988)
– Bruggen, Jakob van, Romeinen: christenen tussen stad en synagoge (CNT; Kampen: 

Kok, 2006)
– Büchsel, Friedrich, ‘dialasso’, in: Gerhard Kittel (ed.), Theological Dictionary of the 

New Testament, Vol. I (Grand Rapids Eerdmans, 1964), 253-254
– Burggraeve, Roger, Ethiek & passie. Over de radicaliteit van christelijk engagement 

(Tielt: Lannoo, 2000)

Gunnende kerk NW.indd   196 01-10-12   14:33

vrij voor persoonlijk gebruik - niet voor commercieel gebruik



197

– Burnet, J., Platonis Opera, Tomus I (Scriptorum Classicorum Bibliotheca Oxo-
niensis; Oxford: Clarendon, 1956)

– Cameron, Andrew J.B., Joined-up Life: A Christian Account of How Ethics Works 
(Nottingham: Inter-Varsity Press, 2011)

– Caragounis, Chrys C., ‘Greek Culture and Jewish Piety: the Clash and the 
Fourth Beast of Daniel 7’, Ephemerides Theologicae Lovanienses 65/4 (1989) 280-
308

– Carson, D.A., Christ and Culture Revisited (Nottingham: Apollos, 2008)
– Cate, Curtis, Friedrich Nietzsche: A Biography (London: Pimlico, 2003)
– Cicero, Marcus Tullius, Over vriendschap (Laelius vel de amicitia) [vert. W.A.M. 

Peters] (Ambo-Klassiek; Baarn: Ambo, 19902)
– Clendinnen, Inga, Reading the Holocaust (Cambridge: Cambridge University 

Press, 1999)
– Cliteur, Paul, Moreel Esperanto. Naar een autonome ethiek (Amsterdam: De Arbei-

derspers, 2007)
– Coles, Romand, ‘The Wild Peace (not) of John Howard Yoder’, The Conrad 

Grebel Review 29/3 (2011) 22-41
– Cortright, David, ‘Toward Realistic Pacifism: John Howard Yoder and the The-

ory and Practice of Nonviolent Peacemaking’, The Conrad Grebel Review 29/3 
(2011) 54-72

– Cranfield, C.E.B., A Critical and Exegetical Commentary On the Epistle to the 
Romans, Vols. I-II (ICC; Edinburgh: T. & T. Clark, Vol. I 1975, Vol. II 1979)

– Davies, P.E., ‘Did Jesus Die As a Martyr Prophet?’, Biblical Research 2 (1957) 19-
30

– Dekker, Wim, Marginaal en missionair. Kleine theologie voor een krimpende kerk 
(Zoetermeer: Boekencentrum, 20114)

– Dijkman, Pieter Jan, Wallet, Bart, ‘Wij zoeken Gods gerechtigheid voor Neder-
land. ChristenUnieleider en vicepremier Rouvoet over de smalle marges van 
christelijke politiek’, Wapenveld 59/2 (2009) 20-29

– Dijn, Herman de, Geluksmachines in context. Filosofische essays (Kapellen: Pelck-
mans, 2001)

– Dijn, Herman De, ‘Andreas Kinneging schrijft zijn bekeringsverhaal’, Tertio 
295 (2005) 1-6

– Dingemans, Gijs, In vredesnaam. Religie in een democratische samenleving (Kampen: 
Kok, 2007)

– Dolejšová, Ivana, Accounts of Hope: A Problem of Method in Postmodern Apologia 
(European University Studies, Series 23, Vol. 726; Bern: Peter Lang, 2001)

Gunnende kerk NW.indd   197 01-10-12   14:33

vrij voor persoonlijk gebruik - niet voor commercieel gebruik



198

– Douma, J., Christelijke levensstijl (Ethische Bezinning 5; Kampen: Van den Berg, 
19933)

– Douma, J., Verantwoord handelen. Inleiding in de christelijke ethiek (Kampen: Kok, 
199710)

– Douma, J., De tien geboden. Handreiking voor het christelijk leven (Kampen: Voor-
hoeve, 19992)

– Douma, J., Grondslagen Christelijke Ethiek (Kampen: Kok, 1999)
– Duin, C. van, Het bijbels ongeloof. Een radicaal-doperse theologie van het Oude Testa-

ment (Delft: Eburon, 2010)
– Dunn, James, D.G., Romans 1-8 (WBC 38A; Dallas: Word Books, 1988)
– Eck, J. van, Paulus en de koningen. Politieke aspecten van het boek Handelingen (Fra-

neker: Van Wijnen, 1989)
– Eekert, Geert Van, Herck, Walter Van, Lemmens, Willem (vert.), De religie binnen 

de grenzen van de rede (Amsterdam: Boom, 2004, met nawoord 2010)
– Eichrodt, Walther, Theologie des Alten Testaments, Teil I: Gott und Volk (Göttingen: 

Vandenhoeck & Ruprecht, 19596)
– Ellul, Jacques, Money & Power (Basingstoke: Marshall Pickering, 1984)
– Enns, Fernando, The Peace Church and the Ecumenical Community. Ecclesiology and 

the Ethics of Nonviolence (Studies in the Believers Church Tradition; Kitchener: 
Pandora Press, World Council of Churches Publications, 2007)

– Enzensberger, Hans Magnus, De radicale verliezer. Over de psychologie van de zelf-
moordterrorist (Amsterdam: Cossee, 2006)

– Fasching, Darrell J., Vreemdeling na Auschwitz. Een nieuwe narratieve inzet in de 
christelijke ethiek (Wending-publicaties; Zoetermeer: De Horstink, 1995)

– Fee, Gordon D., The First Epistle to the Corinthians (NICNT; Grand Rapids: 
Eerdmans, 1987)

– Fitzgerald, John T., Rensburg, Fika J. van, Rooy, Herrie F. van (eds.), Animosity, 
the Bible, and Us: Some European, North American, and South African Perspectives 
(Society of Biblical Literature, Global Perspectives on Biblical Scholarship 12; 
Atlanta: Society of Biblical Literature, 2009)

– Foerster, Werner, Rad, Gerhard von, ‘eirènè, eirèneuo, eirènikos, eirènopoios, eirèno-
poieo’, in: Gerhard Kittel (ed.), Theological Dictionary of the New Testament, Vol. 2 
(Grand Rapids: Eerdmans, 1964) 400-420

– Foerster, Werner, ‘eusebès, eusebeia, eusebeo’, in: Gerhard Kittel (ed.), Theological 
Dictionary of the New Testament, Vol. 7 (Grand Rapids: Eerdmans, 1971) 175-185

– Freud, Iki, Mannen en moeders. De levenslange worsteling van zonen met hun moeders 
(Amsterdam: Van Gennep, 2002)

Gunnende kerk NW.indd   198 01-10-12   14:33

vrij voor persoonlijk gebruik - niet voor commercieel gebruik



199

– Friesen, Garry, Maxson, J. Robin, Decision Making & the Will of God: A Biblical 
Alternative to the Traditional View (Portland: Multnomah, 1980)

– Fung, Ronald Y.K., The Epistle to the Galatians (NICNT; Grand Rapids: Eerd-
mans, 1988)

– Gibbs, Eddie, Coffey, Ian, Church Next. Quantum Changes in Christian Ministry 
(Leicester: IVP, 2001)

– Gill, David, ‘Socrates and Jesus On Non-Retalliation and Love of Enemies’, 
Horizons 18/2 (1991) 246-62

– Gispen, W.H., Genesis, Vol. 2 (Commentaar op het Oude Testament; Kampen: 
Kok, 1979)

– Gits, Carlos, Delva Jan Baron, Het natuurrecht: werkelijkheid of mythe? Wijsge-
rige, cultuurhistorische en juridische overwegingen betreffende het recht (Gent: Mys & 
Breesch, 2000)

– Grenz, Stanley J., Theology For the Community of God (Carlisle: Paternoster, 
1994)

– Grenz, Stanley J., Moral Quest: Foundations of Christian Ethics (Downers Grove: 
IVP, 1997) 

– Grenz, Stanley J., Renewing the Center. Evangelical Theology in a Post-Theological 
Era (1999)

– Greijdanus, S., De brief van den apostel Paulus aan de gemeente te Rome, deel 2 
(KNT 6/2; Amsterdam: Van Bottenburg, 1933)

– Groen, Eduard, Geloofwaardige gemeente. Uitgangspunten van een baptisten gemeen-
teopbouw (Baptistica Reeks; Unie van Baptistengemeenten in Nederland, 2011)

– Grundmann, Walter, ‘kakos’, in G. Kittel (ed.) Theological Dictionary of the New 
Testament, Vol. 3 (Grand Rapids: Eerdmans, 1965) 469-481

– Habermas, Jürgen, Theorie des kommunikativen Handelns, Band I: Handlungsrati-
onalität und gesellschaftliche Rationalisierung, Band 2: Zur Kritik der funktionalisti-
schen Vernunft (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1981)

– Harder, Günther, ‘ponèros, ponèria’, in G. Kittel (ed.) Theological Dictionary of the 
New Testament, Vol. 3 (Grand Rapids: Eerdmans, 1965) 546-566 

– Hargrave, Terry D., Hammer, Miyoung Yoon, ‘Forgiveness and Trauma: Wor-
king With Love, Justice and Power For Healing’, Psyche & Geloof 22/2 (2011) 
102-111

– Harris, Sam, Het morele landschap. Hoe de wetenschap ons de weg kan wijzen 
(Utrecht: De Arbeiderspers, 2012)

– Hauerwas, Stanley, Vision and Virtue: Essays in Christian Ethical Reflection (Notre 
Dame: University of Notre Dame Press, 1981)

Gunnende kerk NW.indd   199 01-10-12   14:33

vrij voor persoonlijk gebruik - niet voor commercieel gebruik



200

– Hauerwas, Stanley, A Community of Character: Toward a Constructive Christian 
Social Ethic (Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1981)

– Hauerwas, Stanley, The Peaceable Kingdom: A Primer in Christian Ethics (Notre 
Dame: University of Notre Dame Press, 1983)

– Hauerwas, Stanley, Against the Nations: War and Survival in a Liberal Society (Min-
neapolis/Chicago/New York: Winston, 1985)

– Hauerwas, Stanley, Christian Existence Today: Essays on Church, World, and Living 
In Between (Grand Rapids: Brazos Press, 1988)

– Hauerwas, Stanley, ‘When the Politics of Jesus Makes a Difference’, The Chris-
tian Century 13 (1993)

– Hausdorff, D., Jom Jom: voor de Joodse jeugd in Nederland (Amsterdam: Neder-
lands-Israëlitisch Kerkgenootschap, 1989)

– Hays, Richard B., The Moral Vision of the New Testament. Community, Cross, New 
Creation: A Contemporary Introduction to New Testament Ethics (New York: Har-
perSanFrancisco, 1996)

– Heering, G.J., De zondeval van het christendom. Een studie over christendom, staat en 
oorlog (Arnhem: Van Loghum Slaterus, 1928)

– Heidegger, Martin, Sein und Zeit (Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 19842, 
1927)

– Herman, Judith Lewis, Trauma en herstel. De gevolgen van geweld – van mishande-
ling thuis tot politiek geweld (Amsterdam: Wereldbibliotheek, 1993)

– Hertog, Gerard den, De passie van de hoop. Over de verhouding van eschatologie en 
ethiek (Boekencentrum Essay; Zoetermeer: Boekencentrum, 2007)

– Hertog, Gerard den, ‘De ware revolutie. Barths interpretatie van Romeinen 
13,1-7’, Kontekstueel 22/3 (2009) 14-16

– Hertog, Gerard den, ‘“Geef ons in kruis uw vreugd weerom”. Calvijns gedach-
ten over het genieten van dit leven en de overdenking van het toekomende 
leven’, in: J. van der Knijff (ed.), De relevantie van Calvijn (Kampen: De Groot 
Goudriaan, 2009) 52-60

– Hertog, Gerard den, ‘“Leerschool van humaniteit”. De familie als fundamenteel 
ethisch thema’ [Focus-bespreking van G. Höver, G.G. de Kruijf, O. O’Donovan 
& B. Wannenwetsch, Die Familie im neuen Europa; Ethische Herausforderungen 
und interdisziplinäre Perspektiven 9; Münster 2008], Theologia Reformata 52 
(2009) 173-178

– Hertog, Gerard den, ‘De schaamte voorbij? Liefde tussen lust en lijden’, De 
Civitate 59/6 (2008/2009) 40-47

Gunnende kerk NW.indd   200 01-10-12   14:33

vrij voor persoonlijk gebruik - niet voor commercieel gebruik



201

– Hertog, Gerard den, ‘Geloofsbelijdenis en christelijke waarheid: aansluiten bij 
de beleving?’, in: Pieter Beunder, Willem Lock, Robert van Putten, Gert Weer-
heim (eds.), Postmodern gereformeerd. Naar een visie op christen-zijn in de heden-
daagse belevingscultuur (Lustrumbundel CSFR Rotterdam; Amsterdam: Buijten 
& Schipperheijn 2009) 111-121

– Hesse, Hermann, Siddharta. Eine indische Dichtung (Frankfurt am Main: Suhr-
kamp, 1994, erste Buchausgabe 1922)

– Hick, John, Evil and the God of Love (London: The MacMillan Press,19772)
– Hiensch, A.J., Erasmus, Lof der zotheid [Laus stultiae] (Prisma 1359; Utrecht-

Antwerpen: Het Spectrum, 19775)
– Hill, Jack A., Ethics In the Global Village: Moral Insights For the Post 9-11 USA 

(Santa Rosa: Polebridge Press, 2008)
– Horatius, Verzamelde gedichten [vert. Piet Schrijvers] (Groningen: Historische 

Uitgeverij, 20032)
– Houwelingen, P.H.R. van, Timoteüs en Titus: pastorale instructiebrieven (CNT; 

Kampen: Kok, 2009)
– Hupperts, Charles, Poortman, Bartel (vert.), Aristoteles: Ethica Nicomachea (Bu-

del: Damon, 20082)
– Janse, Sam, De tegenstem van Jezus. Over geweld in het Nieuwe Testament (Essay; 

Zoetermeer: Boekencentrum, 2006)
– Jaspers, Karl, Inleiding tot de Philosophie (Pallas Reeks 1; Assen: Born, 1951)
– Jastrow Marcus (ed.), A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerus-

halmi, and the Midrashic Literature (Jerusalem, 1903)
– Jeremias, Joachim, Die Gleichnisse Jesu (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 

19626)
– Jeremias, Joachim, New Testament Theology (London: SCM Press 1971, 1984)
– Jones, Keith G., Randall, Ian M. (eds.), Counter-Cultural Communities: Baptistic 

Life in Twentieth-Century Europe (Studies in Baptist History and Thought 32; 
Milton Keynes: Paternoster, 2008)

– Kaiser, Walter C., Toward an Old Testament Theology (Academie Books; Grand 
Rapids: Zondervan, 1978)

– Kant, Immanuel, Kritik der praktischen Vernunft (Philosophische Bibliothek 38; 
Leipzig: Verlag der Dürr’schen Buchhandlung, 18974)

– Keil, C.F., Delitzsch, F., Commentary on the Old Testament, Vol. 1 (Grand Rapids: 
Eerdmans, repr. 1981, Duitse orgineel 1875)

– Keil, C.F., Delitzsch, F., Commentary on the Old Testament, Vol. 2 (Grand Rapids: 
Eerdmans, repr. 1982, Duitse origineel 1874)

Gunnende kerk NW.indd   201 01-10-12   14:33

vrij voor persoonlijk gebruik - niet voor commercieel gebruik



202

– Kelly, J.N.D., The Pastoral Epistles (Black’s New Testament Commentary; 
Peabody: Hendrickson, 1960)

– Kilborne, Benjamin, Disappearing persons: shame and appearance (SUNY series in 
psychoanalysis and culture; Albany NY: SUNY Press, 2002)

– Kinneging, Andreas, Geografie van goed en kwaad. Filosofische essays (Utrecht: 
Spectrum, 2005)

– Kinzer, Mark S., Postmissionary Messianic Judaism: Redefining Christian Engage-
ment with the Jewish People (Grand Rapids: Brazos Press, 2005)

– Klijn, A.F.J., Apostolische Vaders, Vol. 2 (Kampen: Kok, 1983)
– Knijff, H.W. de, Venus aan de leiband. Europa’s erotische cultuur en christelijke sexu-

ele ethiek (Kampen: Kok, 1987)
– Kooi-Dijkstra, M.A.Th. van der, ‘Geborgenheid en uitzicht – pastoraat bij 

rouw’, in: H.C. van der Meulen (ed.), Liefdevol oog en open oor. Handboek pasto-
raat in de christelijke gemeente (Zoetermeer: Boekencentrum, 20012) 179-205

– Kooten, G.H. van, Paulus en de kosmos. Het vroege christendom te midden van de 
andere Grieks-Romeinse filosofiën (Essay; Zoetermeer: Boekencentrum, 2002)

– Kooten, G.H. van, ’Pagan, Jewish, and Christian Philanthropy in Antiquity: 
A Pseudo-Clementine Keyword in Context’, in: J.N. Bremmer (ed.), Pseudo-
Clementina (Studies on Early Christian Apocrypha, 10; Leuven: Peeters, 2009) 
36-58

– Kruijf, G.G. de, Christelijke ethiek: een inleiding met sleutelteksten (Zoetermeer: 
Meinema, 1999)

– Kunneman, Harry, Voorbij het dikke-ik; bouwstenen voor een kritisch humanisme 
(Amsterdam: Humanistics University Press, 2005).

– Krabill, James R., Murray, Stuart, Forming Christian Habits in Post-Christendom: 
The Legacy of Alan and Eleanor Kreider (Copublished with Institute of Menno-
nite Studies; Harrisonburg: Herald Press, 2011)

– Kraut, Richard, What is Good and Why: the Ethics of Well-Being (Cambridge: 
Harvard University Press, 2007)

– Kronjee, Gerrit, ‘De religieuze transformatie en de sociale cohesie’, in: W.B.H.J. 
van de Donk, A.P. Jonkers, G.J. Kronjee, R.J.J.M. Plum (eds.), Geloven in het pu-
blieke domein. Verkenningen van een dubbele transformatie (Wetenschappelijke Raad 
voor het Regeringsbeleid; Amsterdam: Amsterdam University Press, 2006) 67-
88

– Kruijf, Gerrit de, ‘Is christelijk leven een stijl?’, Kerk en Theologie 62/4 (2011) 
294-297

Gunnende kerk NW.indd   202 01-10-12   14:33

vrij voor persoonlijk gebruik - niet voor commercieel gebruik



203

– Kuiper, Roel, Dienstbare politiek. Voor een verantwoordelijke samenleving en een 
rechtvaardige overheid (G. Groen van Prinstererstichting, Wetenschappelijk Insti-
tuut van de ChristenUnie; Amsterdam: Buijten & Schipperheijn, 2011)

– Lalleman-de Winkel, Hetty, Van levensbelang. De relevantie van de oudtestamenti-
sche ethiek (Evangelicale Theologie; Zoetermeer: Boekencentrum, 1999)

– Lapierre, Dominique, The City of Joy (New York: Time Warner Books, 1985)
– Leede, Bert de, ‘De robuuste kerk van Stanley Hauerwas. Tussen “salonfähig” 

en “wereldvreemd” ligt “dwars”’, Wapenveld 60/3 (2010) 4-8
– Lightfoot, J.B., St. Paul’s Epistle to the Philippians (Lynn: Hendrickson, 19822, 1st. 

ed. 1868)
– Lohse, Eduard, ‘cheiropoiètos, acheiropoiètos’, in G. Kittel (ed.), Theological Dictio-

nary of the New Testament, Vol. 9 (Grand Rapids: Eerdmans, 1979)
– Loonstra, Bert, Zo goed en zo kwaad: naar een ethiek van de christelijke gemeente 

(Zoetermeer: Boekencentrum, 2000)
– Louw, Johannes P., Nida, Eugene A. (eds.), Greek-English Lexicon of the New 

Testament Based On Semantic Domains, Vol. 1 (New York: United Bible Societies, 
19892)

– Lowin, Joseph, Hebrewspeak: An Insider’s Guide to the Way Jews Think (Northvale: 
Jason Aronson inc., 1995)

– Dr. Martin Luthers Werke, in einer das Bedürfnis der Zeit berücksichtigenden Auswahl, 
4. Theil (Hamburg: F. Perthes,18272)

– Luz, Ulrich, Das Evangelium nach Matthäus, Vols. 1-4 (Evangelisch-Katholischer 
Kommentar zum Neuen Testament I/1-3; Zürich: Benziger Verlag, 19892, 
1990, 1997, 2002)

– Luz, Ulrich, The Theology of the Gospel of Matthew (New Testament Theology; 
Cambridge: Cambridge University Press, 1995)

– MacIntyre, Alasdair C., After Virtue: A Study in Moral Theology (London: Duck-
worth, 19852)

– MacIntyre, Alasdair C., A Short History of Ethics: A History of Moral Philosophy 
From the Homeric Age to the Twentieth Century (London: Routledge, 19982)

– Mak, Geert, De eeuw van mijn vader (Amsterdam-Antwerpen: Atlas, 1999)
– Marquardt, Friedrich-Wilhelm, De gebroken hemel. De misère van de theologie en 

de hoop op God [Coen Wessel, ed.] (Zoetermeer: Meinema, 1988)
– Marquardt, Friedrich-Wilhelm, Das christliche Bekenntnis zu Jesus, dem Juden. 

Eine Christologie, Band 1 (München: Chr. Kaiser Verlag, 1990)
– Marshall, I. Howard, The Gospel of Luke. A Commentary on the Greek Text 

(NIGTC; Grand Rapids: Eerdmans, 1978)

Gunnende kerk NW.indd   203 01-10-12   14:33

vrij voor persoonlijk gebruik - niet voor commercieel gebruik



204

– Martens, Paul H., Jeremy M. Bergen (eds.), Nonviolence – A Brief History: The 
Warsaw Lectures (Waco: Baylor University Press, 2010)

– McClendon, James Wm., Biography As Theology: How Life Stories Can Remake 
Today’s Theology (Philadelphia: Trinity Press International, 1990)

– McClendon, James Wm., Systematic Theology, Vol. 1: Ethics, Vol. 2: Doctrine, Vol. 
3: Witness (Nashville: Abingdon Press, 20022, 1994, 2000)

– McGrath, Alister, Handboek apologetiek. Communicatie van het christelijk geloof 
(Zoetermeer: Boekencentrum, 2012)

– Meijer, Fik, Macht zonder grenzen. Rome en zijn imperium (Athenaeum; Amster-
dam: Polak & Van Gennep, 2006)

– Meilaender, Gilbert, Bioethics: A Primer For Christians (Grand Rapids: Eerdmans, 
1996)

– Merrill, Eugene H., ‘drkh’, in: Willem A. VanGemeren (ed.), New International 
Dictionary of Old Testament Theology & Exegesis, Vol. 1 (Grand Rapids: Zonder-
van, 1997) 989-993

– Messer, August, Kommentar zu Kants ethischen und religions-philosophischen Haupt-
schriften (Wissen und Forschen 22; Leipzig: Felix Meiner Verlag, 1929)

– Metzger, Bruce M., A Textual Commentary On the Greek New Testament (London: 
UBS, 1971)

– Meulen, H.C. van der, De pastor als reisgenoot. Pastoraal-theologische gedachten over 
geestelijke begeleiding (Zoetermeer: Boekencentrum, 2004)

– Moltmann, Jürgen, Anfänge der dialektischen Theologie, Teil I (Theologische 
Bücherei, Neudrucke und Berichte aus dem 20. Jahrhundert 17; München: 
Chr. Kaiser Verlag, 1962)

– Moltmann, Jürgen, Trinität und Reich Gottes. Zur Gotteslehre (Gütersloh: Güter-
sloher Verlagshaus, 19943)

– Moore, George Foot, Judaism in the First Centuries of the Christian Era: the Age of 
the Tannaim, Vol. I (Peabody: Hendrickson, 1997, 1st. Ed. 1927)

– Murphy, Mark C., Natural Law and Practical Rationality (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2001)

– Murray, John, The Epistle to the Romans (NICNT; Grand Rapids: Eerdmans, Vol. 
I 1959, Vol. II 1965)

– Musschenga, Albert W., Steen, Wim J. van der (eds.), Reasoning in Ethics and 
Law: the Role of Theory, Principles and Facts (Avebury Series in Philosophy; Al-
dershot: Ashgate, 1999)

Gunnende kerk NW.indd   204 01-10-12   14:33

vrij voor persoonlijk gebruik - niet voor commercieel gebruik



205

– Nel, Philip J., ‘bwš‘, in: Willem A. VanGemeren (ed.), New International Dictionary 
of Old Testament Theology & Exegesis, Vol. 1 (Grand Rapids: Zondervan, 1997) 
621-627

– Niebuhr H. Richard, Christ and Culture (New York: Harper Torchbooks, 1951)
– Nietzsche, Friedrich, Werke, Bänder I-III (Köln: Könemann, 1994)
– Noll, Mark A., Jesus Christ and the Life of the Mind (Grand Rapids: Eerdmans, 

2011)
– Nullens, Patrick. Verlangen naar het goede. Bouwstenen voor een christelijke ethiek 

(Zoetermeer: Boekencentrum, 2006)
– O’Brien, Peter T., The Epistle to the Philippians: A Commentary on the Greek Text 

(NIGTC; Grand Rapids: Eerdmans, 1991)
– Ochs, Peter, ‘Nonviolence and Shabbat’, The Conrad Grebel Review 29/3 (2011) 

88-102
– O’Donovan, Oliver, Common Objects of Love: moral reflection and the shaping of 

community (Grand Rapids: Eerdmans, 2002)
– O’Donovan, Oliver, The Just War Revisited (Current Issues In Theology; Cam-

bridge: Cambridge University Press, 20064)
– O’Donovan, Oliver, ‘Government as Judgment’, in Oliver O’Donovan, Joan 

Lockwood O’Donovan, Bonds of Imperfection: Christian Politics, Past and Present 
(Grand Rapids: Eerdmans, 2004) 207-224

– Oepke, Albrecht, Der Brief des Paulus an die Galater (Theologischer Handkom-
mentar zum Neuen Testament 9; Berlin: Evangelische Verlagsanstalt, 19572)

– Paas, Stefan, Vrede stichten. Politieke meditaties (Boekencentrum Essay; Zoeter-
meer: Boekencentrum, 2007)

– Pannenberg, Wolfhart, Anthropologie in theologischer Perspektive (Göttingen: Van-
denhoeck & Ruprecht, 1983)

– Paul, Herman, Wallet, Bart, ‘Leven in het bijbelse verhaal. Richard B. Hays over 
een hermeneutiek voorbij de Verlichting’, Wapenveld 57/3 (2007) 16-24

– Paul, Herman, Wallet, Bart, ‘Een alternatieve morele gemeenschap’, Wapenveld 
58/1 (2008) 19-25

– Paul, Herman, Wallet, Bart, ‘Christelijke ethiek is geen karakterkwestie’, Wa-
penveld 60/5 (2010) 12-19

– Peperzak, Ad (ed.), Het menselijk gelaat. Essays van Emmanuel Levinas (Utrecht: 
Ambo, 1969)

– Pieper, Josef, Glück und Kontemplation (München: Kösel-Verlag, 1957)
– Pieterse, Saskia, ‘Schaamte en gezichtsverlies bij Wolkers, Hermans en Mulisch’, 

Neerlandistiek.nl 10 (oktober 2007) 1-10

Gunnende kerk NW.indd   205 01-10-12   14:33

vrij voor persoonlijk gebruik - niet voor commercieel gebruik



206

– Bok, Nico den, ‘Geweld en recht op zelfverdediging’, in Plaisier, Arjan, Labooy, 
Guus, Den Hartog, Willem-Henri, Den Bok, Nico, Wie het zwaard opneemt. 
Klassiek theologisch licht over een vreeswekkend thema. Aanzet tot bezinning in de 
gemeente (Utrechtse Cahiers; Zoetermeer: Boekencentrum, 2007) 31-36

– Plato, Works, Vol. 9: Timaeus, Critias, Cleitophon, Menexenus, Epistles [vert. R.G. 
Bury] (LCL 234; London: Harvard University Press, 1929, repr. 1981)

– Plotinos, Enneaden [vertaald en ingeleid door Rein Ferwerda] (Budel: Damon, 
2005)

– Plum, Rob, Spreken over God. Een theologische vergelijking tussen het symboolbegrip 
van Paul Ricoeur en Ernst Bloch (Kampen: Kok, 2005)

– Pollmann, Thijs, De letteren als wetenschappen: een inleiding (Amsterdam: Univer-
sity Press, 19992)

– Porter, Matthew, Werntz, Myles, ‘On “Seeing” Nonviolence in Hauerwas and 
Yoder’, The Conrad Grebel Review 29/3 (2011) 42-53

– Prakke, Marguerite, Lucretius – Leerdicht over de Natuur (De rerum natura) (Budel: 
Damon, 2007)

– Prins, Awee, Uit verveling (Kampen: Klement, 20072)
– Rackham, H. (ed.), Aristotle: The Nicomachean Ethics (LCL 73; Cambridge: Har-

vard University Press, Revised Edition 1934)
– Rad, Gerhard von, Old Testament Theology, Vol. 1 (London: SCM Press, 1975, 1957)
– Reeve, C.D.C., Socrates in the Apology: An Essay On Plato’s Apology Of Socrates 

(Indianapolis: Hackett Publishing Company, 1989)
– Reimer, David J., ‘tsdq’, in: Willem A. VanGemeren (ed.), New International Dic-

tionary of Old Testament Theology & Exegesis (Grand Rapids: Zondervan, 1997) 
744-769

– Rengstorf, Karl Heinrich, ‘dzugos’, in: Gerhard Kittel (ed.), Theological Dictio-
nary of the New Testament, Vol. 2 (Grand Rapids: Eerdmans, 1964) 898-901

– Rengstorf, Karl Heinrich, ‘iris’ in: Gerhard Kittel (ed.), Theological Dictionary of 
the New Testament, Vol. 3 (Grand Rapids: Eerdmans, 1965) 339-342.

– Ritzer, George, The McDonaldization of Society: An Investigation into the Changing 
of Contemporary Social Life (London : Pine Forge Press, 1993)

– Roest, Henk de, En de wind steekt op! Kleine ecclesiologie van de hoop (Zoeter-
meer: Meinema, 2005)

– Roskam, Geert, ‘The Figure of Socrates in the Early Christian Acta Martyrum’, 
in J. Leemans (ed.), Martyrdom and Persecution in Late Antique Christianity: Fest-
schrift Boudewijn Dehandschutter  (Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum 
Lovaniensium 241; Leuven: Peeters, 2010) 241-256

Gunnende kerk NW.indd   206 01-10-12   14:33

vrij voor persoonlijk gebruik - niet voor commercieel gebruik



207

– Roth, John K., Ethics During and After the Holocaust: In de Shadow of Birkenau 
(New York: Palgrave MacMillan, 2005)

– Sanders, Andy F., ‘Rationaliteit en christelijk geloof ’, in: E. Dekker, M. Sarot, 
Christelijk geloof en rationaliteit (Zoetermeer: Boekencentrum, 2000) 65-89

– Sandnes, Karl Olav, ‘Paul and Socrates: the Aim of Paul’s Areopagus Speech’, 
Journal for the Study of the New Testament 50 (1993) 13-26

– Sappho van Lesbos, Eros ontwortelt mijn hart [vert. Aart R.P. Wildeboer en Pierre J. 
Suasso de Lima de Prado] (Flamingo Pockets; Amsterdam: Ambo/Anthos, 1991)

– Schippers, A., Zoet is het licht. De opbouw van het boek De Prediker, met de 
Hebreeuwse tekst, een vertaling en een parafrase (Baarn: Ten Have, 2003)

– Schnackenburg, Rudolf, Die sittliche Botschaft des Neuen Testaments, 1. Band: Von 
Jesus zur Urkirche (Herders Theologischer Kommentar zum Neuen Testament 
1; Freiburg: Herder, 1986)

– Schrenk, Gottlob, ‘dikaiosunè’, in: G. Kittel (ed.), Theological Dictionary of the New 
Testament, Vol. 2 (Grand Rapids: Eerdmans, 1964) 192-210

– Schrijvers, Piet, Horatius: Verzamelde Gedichten (Groningen: Historische Uitge-
verij, 2003)

– Schwarz, Barry, Sharpe, Kenneth E., ‘Practical Wisdom: Aristotle Meets Positive 
Psychology’, Journal of Happiness Studies 7/3 (2006) 377-395

– Schwemer, A.M., ‘Prophet, Zeuge und Märtyrer. Zur Entstehung des Mär-
tyrerbegriffs im frühesten Christentum’, Zeitschrift für Theologie und Kirche 96 
(1999) 320-350

– Segers, Gert-Jan, ‘Geroepen om altijd het goede te doen. Over christelijke 
verantwoordelijkheid in een multiculturele samenleving’, Soteria 25/3 (2008) 
16-21

– Seneca, Lucius Annaeus, Het gelukkige leven (De beata vita) [vert. Ivo Gay] (Dixit; 
Baarn: Het Wereldvenster, 1979)

– Silverstein, Shel, De gulle boom [vertaald door Arthur Japin] (Zoetermeer: Mo-
zaïek, 20094)

– Slob, Wouter H., ‘Cultuurchristendom; van ietsisme en nietsisme en wat hen 
bindt’, Kerk en Theologie 62/4 (2011) 309-323

– Sontheimer, Kurt, Hannah Arendt, de levensweg van een groot denker (Kampen: Ten 
Have, 2006)

– Soulen, R. Kendall, The God of Israel and Christian Theology (Minneapolis: For-
tress Press, 1996)

– Spangenberg, Frits, Lampert, Martijn, De grenzeloze generatie en de eeuwige jeugd 
van hun opvoeders (Amsterdam: Nieuw Amsterdam Uitgevers, 2009)

Gunnende kerk NW.indd   207 01-10-12   14:33

vrij voor persoonlijk gebruik - niet voor commercieel gebruik



208

– Spanje, T.E. van, 2 Korintiërs – profiel van een evangeliedienaar (CNT; Kampen: 
Kok, 2009)

– Spinoza, Ethica [1678; vert. Henri Krop] (Amsterdam: Bert Bakker, 20095)
– Spijker, G.J. (ed.), Vrijheid, een christelijk-sociaal pleidooi (Wetenschappelijk Insti-

tuut van de ChristenUnie; Amsterdam: Buijten & Schipperheijn, 2010)
– Stassen, Glen H., Yeager, D.M., Yoder, John Howard (eds.), Authentic Transforma-

tion: A New Vision of Christ and Culture (With a Previously Unpublished Essay by 
H. Richard Niebuhr) (Nashville: Abingdon Press, 1996)

– Stassen, Glen H., Just Peacemaking: Transforming Initiatives for Justice and Peace 
(Louisville: Westminster/John Knox Press, 1992)

– Stassen, Glen, Gushee, David P., Kingdom Ethics: Following Jesus in Contemporary 
Context (Downers Grove: IVP Academic, 2003)

– Stoep, Jan van der, ‘Religie, maatschappelijke orde en geweld’, Philosophia Re-
formata 73/1 (2008) 85-99

– Stone, I.F., Het proces Socrates (Flamingo; Amsterdam: Ambo/Anthos, 20004) 
67

– Taylor, Charles, Sources of the Self. The Making of the Modern Identity (Cambridge: 
Harvard University Press, 1994)

– Taylor, Charles, A Secular Age (Cambridge: The Belknap Press of Harvard Uni-
versity Press, 2007)

– Taylor, C.C.W., Aristotle, Nicomachean Ethics, Vols. II-IV (Clarendon Aristotle 
Series; Oxford: Clarendon Press, 2006)

– Thiessen, Mark, ‘The “Ecumenical” and “Cosmopolitan” Yoder: A Critical En-
gagement with Nonviolence – A Brief History and Its Editors’, The Conrad Grebel 
Review 29/3 (2011) 73-87

– Thuijs, R.W. (vert.), Aristoteles, Ethica Nicomachea (Klassieke Galerij 84; Amster-
dam: Wereldbibliotheek, 1954)

– Tongeren, Paul van, ‘Schaamte’, Ethische Perspectieven 18/3 (2008) 437-450
– Trigt, Paul van, ‘Over Samuel Wells’ Improvisation. The Drama of Christian 

Ethics’, Wapenveld 58/2 (2008) 11-15
– Uden, Dodo van, Wilde, Niek de, Scholder, Henk, Gebeitelde woorden, sprekende 

taal. Verkenning van de Tien Woorden in de joodse traditie I (Hilversum: B. Folkerts-
ma Stichting voor Talmudica, 1995)

– Vacek, Edward Collins, Love, Human and Divine: the Heart of Christian Ethics 
(Moral Traditions & Moral Arguments; Washington: Georgetown University 
Press, 1994)

Gunnende kerk NW.indd   208 01-10-12   14:33

vrij voor persoonlijk gebruik - niet voor commercieel gebruik



209

– Veelen, Martine van (ed.), Geloof in de wetenschap. Bekende hoogleraren over God, 
wetenschap en hun levensbeschouwing (Amsterdam: Buijten & Schipperheijn Mo-
tief, 2011)

– Verbaan, Peter A., Geweten: de rehabilitatie van een theologisch begrip (Boekencen-
trum Academic; Zoetermeer: Boekencentrum, 2011)

– Verbrugge, Ad, Tijd van onbehagen. Filosofische essays over een cultuur op drift (Am-
sterdam: Sun, 20077)

– Verdoolaege, Annelies, ‘De Zuid-Afrikaanse waarheids- en verzoeningscom-
missie als model voor conflictverzoening’, Afrika Focus 18/1 (2005) 5-31

– Volf, Miroslav, Exclusion & Embrace: A Theological Exploration of Identity, Other-
ness, and Reconciliation (Nashville: Abingdon Press, 1996)

– Volf, Miroslav, Onbelast. Geven en vergeven in een genadeloze cultuur (Franeker: Van 
Wijnen, 2009)

– Volf, Miroslav, ‘“Heb je vijanden lief ”, herinnering aan een serie verhoren’, 
Wapenveld 59/3 (2009) 26-34

– Volf, Miroslav, Captive to the Word of God: Engaging the Scriptures For Contempo-
rary Theological Reflection (Grand Rapids: Eerdmans, 2010)

– Vonk, Martine, Bloemhof, Jacqueline (eds.), Duurzaamheid: kiezen voor kwali-
teit (Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie; Amsterdam: Buijten & 
Schipperheijn, 2011)

– Vos, Pieter, ‘Tegen de wereld, voor de wereld’, Kerk en Theologie 62/4 (2011) 
350-360

– Waaijman, Kees, Spiritualiteit. Vormen, grondslagen, methoden (Gent-Kampen: 
Carmelitana, Kok, 2000)

– Wells, Samuel, ‘Geloof in een seculiere tijd’, Wapenveld 60/6 (2010) 4-14
– Welten, Ruud, ‘Gij zult maatschappelijk verantwoord ondernemen!’ Een pleidooi voor 

een doorleefde bedrijfsethiek [Lectorale Rede] (Apeldoorn: Saxion Kenniscentrum 
Hospitality, 2012) 6-60

– Wenham, Gordon J., Genesis 1-15 (Word Biblical Commentary 1; Waco: Word 
Books, 1987)

– Wentsel, B., Dogmatiek, deel 3b: God en mens verzoend. Incarnatie, verzoening, ko-
ninkrijk van God (Kampen: Kok, 1991)

– Westra, Liuwe H., ‘Merk toch hoe sterk?’, Kerk en Theologie 62/4 (2011) 298-
308

– Wiesel, Elie, De joden der stilte. Een getuigenis (Hilversum: Gooi & Sticht, 19862)
– Wilckens, Ulrich, ‘hupokritès’, in Theological Dictionary of the New Testament, Vol. 

8 (Grand Rapids: Eerdmans, 1972) 559-571

Gunnende kerk NW.indd   209 01-10-12   14:33

vrij voor persoonlijk gebruik - niet voor commercieel gebruik



210

– Wildiers, Max, De vijf vreugden van de geest. Religie – Wetenschap – Geschiedenis – 
Filosofie – Esthetica (Kapellen: Pelckmans, 1995)

– Wilson, Gerald H., ‘Wisdom’, in: Willem A. VanGemeren (ed.), New Internatio-
nal Dictionary of Old Testament Theology & Exegesis (Grand Rapids: Zondervan, 
1997) 1276-1285

– Wissink, Jozef, Thomas van Aquino. De actuele betekenis van zijn theologie (Zoeter-
meer: Meinema, 20032) 

– Wogaman, Philip J., Christian Ethics: A Historical Introduction (Louisville: West-
minster John Knox Press, 1993)

– Wolff, Hans Walter, Anthropologie des Alten Testaments (München: Chr. Kaiser 
Verlag, 19844)

– Woudenberg, René van, ‘De zaaiende pelgrim’, Kerk en Theologie 62/4 (2011) 
361-370

– Wright, Nigel, Free Church, Free State: The Positive Baptist Vision (Milton Keynes: 
Paternoster, 2005)

– Wright, N.T., After You Believe: Why Christian Character Matters (New York: Har-
perCollins, 2010)

– Wynkoop, Mildred Bangs, A Theology of Love: the Dynamic of Wesleyanism (Kansas 
City: Beacon Hill Press, 1972)

– Yoder, John Howard, When War is Unjust: Being Honest in Just-War Thinking 
(Minneapolis: Augsburg, 1984)

– Yoder, John Howard, Body Politics: Five Practices of the Christian Community Be-
fore the Watching World (Nashville: Discipleship Resources, 1992)

– Yoder, John Howard, The Politics of Jesus: vicit Agnus noster (Grand Rapids: Eerd-
mans, 19942)

– Young, Brad H., Jesus the Jewish Theologian (Peabody: Hendrickson, 1995)
– Zondag, Hessel, ‘Terugverlangen naar traditie’, in: Rein Nauta (red.), Vreemd! 

Varianten van verscheidenheid en verschil in godsdienst en kerk (Publiekslezingen 
Departement Religiewetenschappen en Theologie Tilburg; Nijmegen: Valkhof 
Pers, 2009) 83-107

– Zwiep, Arie, Tussen tekst en lezer: een historische inleiding in de bijbelse hermeneutiek, 
deel I: De vroege kerk – Schleiermacher (Amsterdam: VU Uitgeverij, 2009)

– Zwiep, Arie, ‘The Wesleyan Quadrilateral Reconsidered: Wesley Meets Gada-
mer’, in: C. van der Kooi, E. van Staalduine-Sulman, A.W. Zwiep (eds.), Evange-
lical Theology in Transition: Essays Under the Auspices of the Center of Evangelical and 
Reformation Theology (CERT) (Amsterdam Studies in Theology and Religion 
[AmSTaR]; Amsterdam: VU University Press, 2012) 223-246

Gunnende kerk NW.indd   210 01-10-12   14:33

vrij voor persoonlijk gebruik - niet voor commercieel gebruik



211

Registers

Tekstregister

Genesis
1-5 81
1:26-28 184
1:27 83, 107, 183
2:18-25 184
2:25 29
3:5-6 115
3:7, 16 185
4:23-24 75
6-9 81
6:5 81
6:18 82
7:8 85
8:21 81, 86, 115
9:1-17 83, 86, 180
9:6 92, 107, 183, 185
9:12, 19 87
12:3 82
13:17 190

Exodus
1:19 174
19:5 63
20:1-17 62, 167, 185
23:2 114
34:6 87

Leviticus
11:4, 20-23 132
18:1-30 185
18:21 121

19:17-18 46, 49, 105
20:1-7 121
26:1 159

Deuteronomium
8:6 65
10:12 65
11:22 65
22:13-30 185
24:1-4 185
30:16 65

Jozua
2:1-7 174

I Samuël
8:5 121
21:1-6 174
22:22 174

I Koningen
2:3 65
3:10 178
3:14 65
11:7 121
11:38 65

II Koningen
23:10 121

Ester
4:16 163

Job
1:12 114

Psalm
19:2-5 88
24:1 114
56:9 77
119:14 65
119:27 65
119:68 65
137:7-9 71
139:1-10 52

Spreuken
9:10 115
19:11 132

Prediker
2:24 19
3:12-13, 22 19
4:7-12 185
5:17 19
7:16 132
8:15 20
12:12-13 189

Hooglied
8:6-7 185

Gunnende kerk NW.indd   211 01-10-12   14:33

vrij voor persoonlijk gebruik - niet voor commercieel gebruik



212

Jesaja
1:17 87, 115
2:4 127
9:5 74
40:1 78
40:11 62
42:2 127
46:6 159
51:3, 12 78
54:10 74
57:19 74

Jeremia
21:8 65
22:35 121
29:11 127

Ezechiël
1:4-28 89
34:25 74
37:26 74

Hosea
14:6 169

Micha
4:3 127
5:3 74
6:8 56

Maleachi
2:5 63
2:14-16 185

Matteüs
1:5, 16 141, 174
2:1, 13 142

3:10 168
3:15 62
4:24 142
5-7 55
5:4 77
5:5 190
5:6, 17, 19, 20 56, 62
5:7 74
5:13-14 183
5:21-29 57, 58, 142
5:27-37 183
5:31-32 185
5:38 59
5:39, 40 59
5:44 59
5:45 142
5:47 46
6:1, 33 56
6:11, 25-32 142
6:12 59
6:20-21 63
6:25-33 183
6:26, 28 88
7:3-5 60, 132, 180
7:9 142
7:13-14 65
7:17-19 168
9:36 64
10:10 176
10:19-20 75
10:34 127
11:28-30 64
12:1-8 63, 174, 176
12:33 168
12:37 61
13:3-8, 24-33, 44-48 87
15:6 63

16 68, 69
16:18, 19, 24 69
18 68, 69
18:17, 18, 20, 21 69
18:22 75
18:23-35 60
19:1-12 185
19:17 114
19:21 63
22:30 147
22:32-40 62, 63
23:4 64
23:8 118
23:15 142
23:23 63
23:24 132
23:37 78
25:35-40 111
26:47, 51-52 127
28:19 142

Marcus
7:15, 21, 23 36
7:23 114
7:24-30 153
9:34 158
9:36 148
9:50 75
10:1-12 185
13:11 75
14:58 159

Lucas
2:25 78
2:52 141
3:22 90
4:6 114

Gunnende kerk NW.indd   212 01-10-12   14:33

vrij voor persoonlijk gebruik - niet voor commercieel gebruik



213

6:37 59
6:43-44 168
7:36-40 153
8:17 74
10:33-35 105
12:2-3 74
12:11-12 75
16:18 185
16:22 77
14:12-14 153
18:2-5 57
21:14-15 75
22:36, 38, 49 127
23:34 71

Johannes
1:5 114
1:29 73
4:1-30 153
4:22 121
8:6-8 165
8:32, 36 28
10:11, 15 49
12:35 116
13:1-35 45, 46
14:16, 26 77
14:27 75
15:12-13 46, 49
16:7 77
16:14 49
16:33 75
17:3-5 152
18:10-11 127
20:21 154

Handelingen
3:14 141

4:19 120
5:1-10 132
5:29 120
7:43 121
7:48 159
7:52 141
7:60 71
9:2 65, 179
10:36 75
10:38 78
11:26 66
14:16-17 88
15:4-29 191
15:10 64
16:7 49
16:16-24 119
17:2, 17 158
17:24 159
17:26-28 88
18:4, 19 158
18:25-26 65
19:8-9 158
19:9, 23 65
19:11-34 119
19:26, 33 158
20:7, 9 158
20:33-35 176
22:4, 14 65, 141
24:22 65

Romeinen
1:18-23 96
1:20 85
1:23 83
2:18 38
3:25 72
5:1 75

5:7 49
5:10 60
8:3 152
8:4 64
8:9 49
8:19 81
8:20 51
8:26, 34 79
8:29 107
9:4 63
11:29 71
12:2 108, 178
12:18 75
13:1-10 62, 86, 121
13:4 120, 127, 185
14:5, 14, 22 177
14:13-23 192
15:4, 5 78
15:20 84

I Korintiërs
1:2 167
3:1 167
3:3 168
4:6 54
4:16 111
7:3-5, 10-17 185
7:11, 13 187
7:31 29
8:7-13 192
9:14-15 176
9:24-27 111
10:23-33 192
11:1 54, 111
12:12 50
12:26 162
13:12 52

Gunnende kerk NW.indd   213 01-10-12   14:33

vrij voor persoonlijk gebruik - niet voor commercieel gebruik



214

15:33 42
15:45 66

II Korintiërs
1:3 77
3:17 28
4:4 116
5:1 159
5:14 185
5:16 53
5:18-21 60, 68, 73
5:21 153
6:12-13 46
7:1 46
7:6 77
7:9-10 162
10:1, 4, 7, 10 54, 68
10:4 116
11:6, 12-30 54

Galaten
1:1 73
1:4 116
3:13 73
3:27-28 67, 118
4:4 63, 152
4:9 52
4:19 107
5:1 28
5:6 63
5:14 62
5:22 75
6:2 162

Efeziërs
1:4 39
2:8 109

2:10 68
2:11 159
2:12 63, 75
2:15-17 75
3:10, 18-19 167
5:1 111
5:10 108
5:18 53
5:22-33 185
5:25-29 185
6:1-4 185
6:12 116
6:15 75

Filippenzen
1:9-10 35, 38
2:1-5, 7, 9 39
3:17 111

Kolossenzen
1:15-20 156
1:16-17 81
1:20 75
2:8 116
2:11 159
3:20-21 185

I Thessalonicenzen
1:6 111
2:14 54

II Thessalonicenzen
2:16 77
3:7-9 176

I Timoteüs
2:1, 2 86

3:15 146
4:4 113
4:7 108, 111
6:3 64
6:10 118

II Timoteüs
2:3-5 111
2:9 123
3:10 111

Titus
1:15 177
1:16 49
2:7, 14 49
3:1, 8, 14 49, 86
3:3-6 37, 47, 48

Filemon
:16 118

Hebreeën
1:3 88
5:14 40
6:1 36
9:11, 24 159
9:14 36
10:22 37
11 151
12:1 111
12:5 158
12:11, 14 75
12:24 53
13:5 133

Jacobus
1:5 178

Gunnende kerk NW.indd   214 01-10-12   14:33

vrij voor persoonlijk gebruik - niet voor commercieel gebruik



215

1:27 111
2:8 62
3:9 83, 107
3:18 75
4:9 166
4:13-5:6 149
5:1-2, 5-6 166

I Petrus
2:13, 14 86
2:23 75
2:24 146
3;1-7, 9 185
3:11 75
3:15 156
3:19-21 90

II Petrus
1:5-7 108
2:4 114
2:15 65
3:9 87

I Johannes
2:1 77, 141
2:6 152
2:7-11 46
2:8 106
2:16 116
3:11-17 46
3:15, 17 137
4:7-21 46

Judas
:6 114
:9 158

Openbaring
3:18 149
4:3 89, 141, 185
5:1-7 74
5:6-22:3 72
6:10 72
9:1-3 114
10:1-2 89
14:13 168
18:24 74
21:4 77
21:5 150

Gunnende kerk NW.indd   215 01-10-12   14:33

vrij voor persoonlijk gebruik - niet voor commercieel gebruik



216

Namenregister

Aalders C. 28
Abrahamse J.M. 55, 76
Adam (nieuwe, laatste) 66
Antiochië 66
Augustinus Aurelius 45, 51, 102, 114, 

115
Aquino Thomas van 40, 102, 104
Arendt H. 33, 130, 140
Aristoteles 41, 42, 97-102, 109, 110
Arrington R.L. 11
Athenagoras 121
Aune D. 148
Bakan J. 134
Bakker H.A. 17, 53, 55, 76, 89, 97, 

122, 133, 153, 156
Bakker N. 10
Barnett P.W. 148
Barth K. 86, 96
Bauernfeind O. 109, 119
Bauman Z. 18
Bavinck J.H. 32
Beare F.W. 110
Beck H.W. 114
Becker J. 18
Beek A. van de 33, 118
Bekkum K. van 17, 125
Benjamins R. 114
Bergen J.M. 76
Berkhof H. 118
Bertram G. 65
Beumer J. 161
Bloemhof J. 54
Bockmühl K. 62
Boer D. 140
Boer Th. 35, 167

Bok N. den 59
Bonhoeffer D. 13, 24, 32, 35, 49, 52, 

69, 70, 73, 96, 113, 115, 120, 123, 
125, 145, 153, 175, 177

Borgman E. 161
Bos J.C. 10
Boutellier H. 15
Boxel P. van 69, 84, 86
Breuer I. 11, 141
Brink G. van den 121, 158, 160, 161
Brinkman M.E. 32, 92, 114, 116, 

145, 147
Bruce F.F. 36, 39, 40, 67, 119, 121, 

192
Bruggen J. van 64, 86, 127, 153
Bruijne A. de 161
Büchsel F. 59
Burggraeve R. 44
Burnet J. 104, 157
Calvijn Johannes 154
Cameron A.J.B. 11
Caragounis C.C. 48
Carson D.A. 157, 159
Cate C. 48
Cats Jacob 132
Cicero 50, 95
Clitteur P.  13, 104, 105
Coffey I. 154
Coles R. 76
Cornelius 75, 191
Cortright D. 76
Cranfield C.E.B. 64, 153
Davies P.E. 148
Dekker W. 160, 166
Delitzsch F. 84, 175

Gunnende kerk NW.indd   216 01-10-12   14:33

vrij voor persoonlijk gebruik - niet voor commercieel gebruik



217

Delva J.B. 94-97
Diderot D. 126
Dijkman P.J. 121
Dijn H. de 14, 102
Diognetus 160
Dionysos 48
Dolejšová I. 156
Douma J. 11, 62
Duin C. van 122
Dunn J.D.G. 38, 64, 153
Eck J. van 119
Eeckert G. Van 96
Eichrodt W. 56
Ellul J. 118
Enns F. 131
Enzensberger H.M. 138
Epicurus 29
Erasmus 123, 124
Euthyphro 104
Fasching D.J. 140
Fee G.D. 29
Fitzgerald J.T. 55, 76, 127
Foerster W. 64, 74, 76
Freud I. 138
Friesen G. 176
Fung R.Y.K. 67
Gibbs E. 154
Gill D. 157
Gispen W.H. 190
Gits C. 94-97 
Golem 27
Greijdanus S. 120
Grenz S.  11, 145, 154
Groen E. 14, 168
Groen van Prinsterer G. 125, 126
Grundmann W. 113
Gushee D.P. 58, 107, 110, 128, 130, 

131, 171
Habermas J. 26
Hammer M.Y. 61
Harder G. 113
Hargrave T.D. 61
Hauerwas S. 11, 19, 59, 76, 80, 105, 

107, 130
Hausdorff D. 83
Hays R.B. 127, 145
Heering E.J. 130
Heidegger M. 50
Heine H. 27
Henley W.E. 92
Herck W. Van 96
Herman J.L. 79, 184
Hertog G. den 13, 86, 154, 155, 183
Hesse H.  93
Hick J. 114
Hiensch A.J. 124
Hill J. 17
Hitler A. 138
Hoek J. 89
Horatius 31, 135
Houwelingen Ph.R. van 47, 64, 156 
Hunink V. 45
Hupperts C. 41, 98
Janse S. 127
Jaspers K. 31
Jastrow M. 66
Jeremias J. 87, 148
Jones K.G. 160
Jonge M. de 148
Justinus de Martelaar 85, 121, 156
Kaïn 75
Kaiser W.C. 56, 83
Kant I. 96
Keil C.F. 84, 175

Gunnende kerk NW.indd   217 01-10-12   14:33

vrij voor persoonlijk gebruik - niet voor commercieel gebruik



218

Kelly J.N.D. 37
Kennedy J. 160
Kilborne B. 25
Kinneging A. 101-103, 108
Kinzer M.S. 140
Klijn A.F.J. 160
Knijff H.W. de 26
Knijff J. van der 154
Kooij-Dijkstra M. van der 79
Kooten G.H. van 47, 116
Krabill J.R. 166
Kraut R. 44, 99
Kronjee G. 14
Krop H. 106
Krüger Th. 20
Kruijf G.G. de 11, 161, 183
Kuiper R. 120
Kunneman H. 165
Lalleman-de Winkel H. 149
Lamech 75
Lampert M. 21-23
Langeveldt M.J. 10
Lapierre D. 133
Lazarus 77
Leede B. de 80
Lemmens W. 96
Levinas E.  13
Lightfoot J.B. 39
Livius Titus 126
Lockwood J. 126
Lohse E. 159
Loonstra B.  11
Louw P. 36, 178
Lowin J. 66
Lucretius 29
Luther Maarten 84, 129
Luz U. 55, 62, 65, 69, 142

MacIntyre A.C. 11, 101
Mak G. 139
Mandela N. 92
Marquardt F-W. 59, 84, 140, 141
Marshall I.H. 90, 118
Martens P.H. 76
Maxson J.R. 176
McClendon J.W. 43, 47, 66, 68, 71, 

72, 118, 128, 167, 168
McGrath A. 161
Meijer F. 117, 126
Meilaender G. 54
Merrill E.H. 65
Messer A. 96
Metzger B.M. 158
Meulen H.C. van der 78, 79
Minucius Felix 121
Moloch 27, 121, 123
Moltmann J. 30, 158
Montesquieu C. de 102
Moore G.F. 83
Motivaction 21, 22
Mowgli 9
Murphy M.C. 99
Murray J. 64, 153
Murray S. 166
Musschenga A.B. 91
Nation M.T. 76
Nel Ph. J. 24
Nida E.A. 36, 178
Niebuhr H.R. 157, 160
Nietzsche Friedrich 48
Noach 81-90
Noll M. 155, 156
Nullens P. 11
O’Brien P. 39
Ochs P. 76

Gunnende kerk NW.indd   218 01-10-12   14:33

vrij voor persoonlijk gebruik - niet voor commercieel gebruik



219

O’Donovan O. 126-128, 168, 183
Oepke A. 67
Paas S. 89, 108, 121
Pannenberg W. 24, 94
Paul H. 80, 145
Peperzak A.  13, 24
Pieper J. 19, 20, 104
Pieterse S. 25
Plato 20, 85, 98, 100, 102, 104, 120, 

157
Plotinos 114
Plum R. 14, 16
Pollmann Th. 20
Poortman B. 41, 98
Porter M. 76
Prakke M. 29
Prins A. 17, 50
Rackham H. 41, 98, 99, 101
Rad G. von 56, 74, 76
Randall I.M. 160
Reeve C.D.C. 157
Reimer D.J. 56
Reisen H. van 45
Remus 9
Rengstorf K.H. 65, 89
Rensburg F.J. van 55, 76, 127
Ritzer G. 17
Roest H. de 26
Romulus 9
Roosevelt F.D. 172
Rooy H.F. van 55, 76, 127
Roskam G. 157
Roth J.K. 140
Sanders F. 43
Sandnes K.O. 157
Sappho 30, 31
Schippers A. 20

Scholder H. 62
Schrenk G. 56
Schrijvers P. 135
Schwarz B. 100
Schwemer A.M. 148
Segers G-J. 128
Selderhuis H. 125
Seneca 51, 107
Silverstein S. 169
Slob W.H. 161
Snackenburg R. 44
Socrates 85, 101, 104, 105, 120, 157
Sontheimer K. 33
Soulen R.K. 140
Spangenberg F.  21, 22, 23
Spanje T.E. van 53
Spijker G-J. 15, 55, 76
Spinoza B.  106
Stassen G. 58, 107, 110, 128, 130, 

131, 160, 171
Steen W.J. van der 91
Stefanus 71
Stoep J. van der 128
Stone I.F. 101
Tarzan 9
Taylor C. 11, 136, 166
Taylor C.C.W. 41
Tertullianus 116,121
Thuijs R.W. 41, 98, 99, 101
Tocqueville A. de 102
Tongeren P. van 13, 19, 24
Trigt P. van 161
Uden D. van 62
Vacek E.C. 47
Veelen M. van 22, 91
Verbaan P.A. 36
Verbrugge A. 28, 29, 95, 102

Gunnende kerk NW.indd   219 01-10-12   14:33

vrij voor persoonlijk gebruik - niet voor commercieel gebruik



220

Verdoolaege A. 131
Volf M. 11, 59, 60, 71
Vonk M. 54
Vos P. 160
Waaijman K. 40, 95, 98, 99
Wallet B. 80, 121, 145
Wells S. 161
Welten R. 134
Wenham G.J. 75, 115
Wentsel B. 155
Werntz M. 76
Wesley J. 177
Westra L.H. 161
Wiesel E. 24
Wilckens U. 131

Wilde N. de 62
Wildiers M. 98
Wilson G.H. 178
Wissink J. 40, 104
Wolff H.W. 93
Woudenberg R. van 160
Wright N. 167
Wright N.T. 107, 110, 111
Wynkoop M.B. 47
Yoder J.H. 59, 76, 130, 160
Young B.H. 65
Zeus 48
Zondag H. 14
Zwiep A. 177

Gunnende kerk NW.indd   220 01-10-12   14:33

vrij voor persoonlijk gebruik - niet voor commercieel gebruik



221

Zakenregister

Aanvaardbaar verlies 136-137, 141
Afspraken 43, 56, 63, 80-81, 89, 95, 

172-173, 177, 181-183, 188-192
Apologese, -tiek, -tisch 154-158
Balk en splinter 60-61, 132, 147, 

179-180
Beginsel, (grond-)/-loosheid/-vast-

heid 22, 98, 101, 125, 155-156, 
171-173, 176-178, 181 

Beleid 23, 68, 181-182, 187-188
Bergrede 6, 55-66, 74, 77, 81, 109-

110, 141-142, 147, 150, 156, 163, 
179-185, 190

Betekenis 12, 31-32, 165, 183
Berouw 130-131
Breuk (echt-, verbonds-, relatie-) 57-

58, 180-185
Bril 6, 179-182
Casuïstiek/casuïstisch 173, 176
Code 25, 43, 171-173, 177, 181, 188
Collectief 66, 146, 166
Complexiteit 13, 43, 164, 173, 175-178
Concilie/conciliair 84, 188-192
Contextualisatie 154-155
Convictie 150, 162, 173
Cultuur 12, 14-16, 20, 22-28, 48, 

102, 123, 133, 139, 141-145, 152-
161, 169, 177-178

Dankbaarheid 19-20, 28, 35, 101, 
106, 109, 148, 150

Defensie(f) 60, 117, 174
Denkkracht 81, 90-93, 112
Denkruimte 7, 27, 166
Deugd(en) 20, 41, 47, 81, 90, 97-102, 

106-112

Deugdenleer 102, 108
Deugdzaam(heid) 97-99, 106
Dialectiek/dialectisch 158-160
Dialoog/dialogisch 157-158, 169
Dier(en) 5-6, 9-10, 31, 54, 56, 66, 

81-89, 112, 115, 150, 180, 183
Domheid 123-124
Dubbel(heid) 6, 26, 48, 88, 113, 131-

137, 141-143, 164-167
Eenzaamheid 50-53, 136
Ethiek 5-7, 11-13, 18-19, 24-26, 

32-35, 38, 40-44, 47-56, 59, 65, 70, 
80-81, 90-97, 101, 104-109, 113, 115, 
133-135, 140-149, 153-154, 161, 
164, 166, 168, 171, 175-179, 189-192

Ethisch vloertje 178-183, 188-189, 
192

Gebod(en) 44-47, 57-58, 62-63, 66, 
81-86, 115, 151, 167, 172, 185, 189, 
191

Gebrokenheid 5, 52, 66, 72, 80, 114, 
129, 145-148, 162-166, 169, 173, 
183-186

Gedrag(en) 18, 24, 27, 40, 43, 62, 
86-88, 113-116, 119, 134, 138, 152-
153, 162, 171-172, 177-182, 186

Gelijkheid 22, 67, 85, 96, 100, 118, 133
Geloofwaardigheid(sprobleem) 16, 

26, 97, 122-124, 132-134
Geluk(zaligheid) 12, 17, 19-21, 26, 

29-31, 45-46, 50-52, 74, 93, 98-100, 
103-104, 107-111, 162, 165, 169

Gemeenschap 6, 29, 41-49, 53, 68-
70, 75, 80, 95-96, 107, 145-151, 
156, 160, 169, 180-181

Gunnende kerk NW.indd   221 01-10-12   14:33

vrij voor persoonlijk gebruik - niet voor commercieel gebruik



222

(On)Gerechtigheid 33, 47, 56, 65-
66, 75, 100, 110, 121, 129-130, 150, 
161, 175, 177

Geweld 5, 26, 32, 57-61, 76-79, 86-
87, 105, 113-116, 125-131, 137, 
141-143, 163-165, 174, 180-181, 
184-186

Geweldloos(heid) 73, 131
Geweldsmonopolie 113, 124-125, 

143
Geweten 10-13, 24-29, 32-37, 42, 

53, 65, 80, 84, 90, 94-96, 103, 106, 
121, 129, 150, 171, 177, 180, 183

Gewoonte 11, 40-44, 56, 66, 68, 107, 
115-116, 147, 165-168, 171, 177

Godsvrucht 63-65, 106-108, 111-112
Goed/goede, het 19, 29, 32-33, 40-

42, 56, 70, 80, 90-91, 94, 98-109, 
112-115, 120-125, 128, 148, 151, 
161-162

Grenzeloos(heid) 15, 21, 25, 28, 117, 
135, 163, 184

Grens/grenzen 20-21, 25, 45-46, 50, 
53, 86, 88, 112, 115, 129, 143, 152, 
182-186, 190-192

Haat(-cultuur, -systeem) 37, 56, 59, 
75-76, 113, 116, 126, 137-143

Habitus 40-41
Heteronome ethiek 13, 19, 34-35, 

44, 80, 179
Hexis 40, 99
Holocaust 140, 143
Horizon 38, 45, 50, 53, 64, 102, 121, 

180-181, 189
Humanum 13, 33, 101
Huwelijk 57, 106, 137, 147, 163-164, 

182-188

Incarnatie(f) 152-157, 169
Inoefenen(-ing) 35, 39-42, 99, 108-

111, 171, 177
Integriteit 32, 103, 133-134
Internaliseren 33, 150
Intimiteit 9, 12, 21, 57, 161-165, 

180-186
Israël 63, 75, 78, 84, 89, 121-122, 

140-142, 192
ius talionis zie bij Vergelding
Juk 64-65, 121, 125, 142
Justitie 128-130
Karakter 22, 40-41, 80, 99, 107, 111, 

113, 151, 168, 171, 173
Kompas 6, 65, 179, 189-190
Krachtige gewoonte(n) 66, 68, 116, 

147, 165-168, 171
Kruis 28, 36, 45, 54, 58, 69-75, 103, 

145-147, 150, 153-154, 169, 187
Kwaad/kwade, het 32-33, 40, 43, 

80-81, 86-88, 101-105, 112-118, 
124, 129-131, 137, 139, 142-143, 
145, 157, 174-176

Leefstijl 5, 14-16, 20-21, 25, 34, 99, 
109, 136, 152, 160-161

Lens, lenzen 6, 147, 179-192
Leugen(aar)/liegen 61, 132, 151, 

168, 174-175
Liefde 28, 30-33, 37-39, 42-54, 62-

66, 78-81, 103-109, 137, 148-152, 
162-163, 167, 168, 183-185

Liefhebben 30-31, 45-46, 49-59, 63, 
160-162, 184, 186

Linquenda 78, 110
Macht(sfactor) 16, 26, 28, 33, 57, 

67, 73, 79, 82, 85, 97, 115, 117-126, 
138, 142-145

Gunnende kerk NW.indd   222 01-10-12   14:33

vrij voor persoonlijk gebruik - niet voor commercieel gebruik



223

Machten 90, 103, 113-124, 143-149
Materialisme 25, 28, 34
Medemens 10, 22, 33, 64, 82-85, 95, 

139, 147, 154
Mensenliefde/menslievendheid 37, 

47-49, 55
Menswording 152-155
Milieu 5, 22, 52, 54, 56, 85-86, 141, 

150, 155, 180, 181
Moralist/-isch/moralisme/-

iteit 101-102, 176-177
Morele ruimte 5-12, 23-25, 28-29, 

33, 38, 41-56, 62-68, 77, 80-81, 
101-102, 106, 109, 112-117, 121, 
125, 129, 135, 137, 140, 143, 145-
148, 154, 157-171, 175-177, 179-
192

Natuurrecht 81, 90, 94-97, 101-102, 
112, 127, 130

Narratieven 33, 145, 150-151, 169, 
191

Noachitisch verbond 63, 80-86, 90, 
92, 97, 112, 115, 119, 140-143, 148-
150, 157, 183, 185, 191-192

Norma normans 60, 167
Oefenen 35, 39-41, 80, 108, 111
Onderscheid(en)(ing) 29-32, 35, 38-

43, 54, 65, 80, 85, 99, 108-109, 113, 
145, 166, 171, 176-179

Ontdubbelen, -ing 141, 157, 166, 
168 

Ontvangende ethiek 12, 19, 34, 101
Oorlog 59, 71, 117, 126-131, 165
Opportunisme 21-22, 133, 178
Overheid/overheden 20, 32, 73, 81, 

84-86, 90, 97, 100, 112-113, 119-
131, 141-143, 150-152, 183-185

Overtuigen, -ing 5-6, 16, 43, 52, 70, 
150-158, 162-166, 171-173, 177-179

Plicht(en) 22, 56, 60, 62, 68-70, 76, 94, 
96, 130, 148, 161, 175-176, 185, 190

Politiek 13, 68, 76, 79, 94, 116, 120-
123, 126, 131, 135, 142-143

Praktijk(en), practice 43-44, 165-166
Principe 5-6, 81, 85-86, 148-152, 

169, 171-173, 177, 192
Publieke erf (domein, leven, 

 religie) 14, 106, 156, 158, 161
Rechten 32, 56, 77, 94, 96, 125-127, 

130, 133, 176, 185, 190
Rechtsorde 94-97, 120
Regel(s) 5-6, 11, 13, 19, 28, 43-46, 

57, 62-65, 81, 84-86, 95-97, 126, 
129, 141-142, 147-148, 151, 163-
164, 167-178, 181-185, 192

Regenboog 6, 34, 85-89, 97, 119-
120, 126, 129, 140-142, 150, 179-
185, 192

Revolutie 59, 125-126
Rouw(en) 68, 77-80, 111
Samenleving 5, 23, 26, 28, 47, 94, 

96-97, 100-105, 120-121, 125, 128-
130, 133-136, 139, 143, 149-150, 
154-156, 160-161, 168, 183

Schaamte 13, 19, 21, 23-28, 115, 134, 
151, 183-185

Schepping 6, 31, 34, 43, 49-52, 62, 
66, 72-73, 80-81, 88-90, 98, 105-
106, 112-114, 141, 148-150, 155, 
165, 179-180, 183, 192

Schone, het 98-99, 103-105, 109
Schuld 23-25, 52, 60, 70-74, 83-85, 

114-115, 120, 129, 147, 175, 181, 
185
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Seksualiteit/seksueel 25-26, 57, 163-
164, 186

Spiritualiteit 17-18, 28, 106, 171
Straf 68-73, 85-86, 89, 127-128, 165
Symbolen 14-16, 21, 28, 68, 147, 

159
Tekort 61, 81, 102, 110, 114-115, 

147-148, 159
Tolerantie 133, 139, 184
Totalitarisme 25, 117, 142
Troost 68, 72-73, 77-80, 150
Veiligheid 29, 47, 57-58, 62, 77-78, 

86, 125, 163-165, 168, 180, 183-186
Verantwoordelijkheid 21-23, 28, 57, 

68-70, 76, 94, 115, 119-120, 129, 
130, 134, 137, 146, 156, 161, 175, 
177, 179-182

Verantwoording 68-70, 76, 156, 161
Verbond 6, 34, 56, 63, 74, 80-87, 90-

92, 97, 112, 115, 119, 140-142, 148-
150, 157, 179-180, 183, 185, 192

Verbondenheid 12, 17, 24, 28-35, 39, 
45, 49, 65, 71, 105-107, 136, 140, 
145-146, 166, 185

Vergelding (ius talionis) 58-61, 68, 
71-79, 126-129

Vergeven/vergeving 35-37, 42-44, 
47-49, 52-53, 59-62, 66-77, 80, 103, 
107-109, 112, 128-131, 143-148, 
152, 156, 165, 168, 175-177, 183, 
187 

Verlies 30-33, 44, 78-80, 110-111, 
128, 136, 141, 180-181

Verstandig(heid) 94, 99-101, 108
Vertragen, -ing/vertraagstand 31, 

136, 145, 164-165, 168-169
Verveling 17, 21, 50, 192

Vervullen 62-66
Verzoening/verzoenen 25, 44, 49, 

57-62, 66-77, 80, 131, 154-157, 
165, 187

Vindicatie 73-74
Voetwassing 45-46
Volken 78, 81, 84, 87-89, 112, 116, 

118, 121-122, 127, 140, 142
Voorzienigheid/voorziening 34, 81, 

86, 88-89, 92, 112, 119, 142, 183
Vrede(stichten) 5, 44, 64-68, 71, 

74-76, 110, 127-131, 156, 161, 163, 
165, 180

Vrijheid 13-15, 24-29, 32-35, 52, 55, 
76-77, 84, 92, 94, 96, 103, 106, 119, 
121, 125, 128, 130, 133, 172, 176, 
181, 192

Waarde 5-44, 53-56, 72, 79, 84-85, 
90, 94-97, 100-106, 110, 115-119, 
123-125, 132-133, 136, 145-147, 
150-152, 155, 159-173, 176, 179-
191

Waardegestuurd 6, 44, 181, 189
Wereldoorlog (Eerste, Tweede) 130, 

138-140
Wijsheid 38, 40, 51, 79, 100, 109, 

115, 123, 132, 155, 158, 167, 171, 
177-178, 185

Wraak 59, 71-73, 79
Zelfcensuur 102, 108
Zichtbaar(heid) 23, 145, 160-161, 

181, 184
Zinloos(heid) 51, 78, 86, 126, 137, 

163-164
Zondvloed 81-82, 90
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